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Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?
Protože se jako obèan Králík setkávám

s rùznými názory na existenci „Králické
pevnostní oblasti“, jak kladnými tak i zá-
pornými, chci alespoò touto cestou reago-
vat na názory záporné.

Králická pevností oblast (dále jen KPO)
byla jako organizaèní složka mìsta zalo-
žena v roce 2000. Jak už vyplývá z názvu,
její èinnost spoèívá ve využití atraktivnos-
ti prvorepublikové pevnostní linie, èi toho,
co z ní zùstalo. A to samozøejmì pøede-
vším pro pøilákání návštìvníkù do Králík
a okolí.

Vojenské muzeum Králíky (dále jen
VMK) je jednou ze souèástí KPO. Jeho èin-
nost spoèívá pøedevším v získávání a vy-
stavování exponátù souvisejících s historií
ÈS Armády od vzniku samostatného Èes-
koslovenského státu.

Protože jsem zamìstnán jako správce

VMK, chci psát pøedevším o problematice
této složky KPO.

Provozováním VMK byla pøi vzniku to-
hoto projektu povìøena Mìstským úøadem
firma ARMY FORT s. r. o., jejíž protago-
nisté mají s touto problematikou zkuše-
nosti ovìøené, mezi jiným, úspìšným zpro-
voznìním Dìlostøelecké tvrze Bouda. Kro-
mì urèitých zkušeností a znalostí pøinesli
do VMK také pøevážnou èást zde vystave-

ných exponátù. Vztahy mezi mìstem Krá-
líky a firmou ARMY FORT s. r. o. vymezuje
detailnì „Mandátní smlouva“.

Dle pùvodní dohody se poèítalo s tím,
že do 5 let od vzniku se stane rozpoèet
VMK vyrovnaným. To znamená, že kolik
mìsto do projektu vkládá, tolik se mu vrá-
tí. Hlavním zdrojem pøíjmù VMK je vstup-
né.

Velikonoce jsou svátky jara
Asi koncem 6. stol. byl pøijat obecnì

zpùsob výpoètu data velikonoc - Ale-
xandrijský zpùsob. Vychází ze zásady
slavit velikonoce po jarní rovnodennosti
- 21.3. v nedìli po prvním jarním úplò-
ku. Takto stanovená nedìle mùže být
v rozmezí od 22.3. do 25.4. pro urèová-

ní data jsou rùzné tabulky. V letošním
roce velikonoèní pondìlí slavíme
12. dubna.

Velikonoce jsou nejvýznamnìjším
svátkem køes�anské církve, jsou spo-
jeny s památkou umuèení a vzkøíšení
Krista. Vzkøíšení Ježíše Krista je pro
køes�any centrálním bodem jejich víry,
smrt není konec, ale nový zaèátek no-
vého života, proto se o Velikonocích
zvìstuje, že život zvítìzil nad smrtí,
pravda nad lží, spravedlnost nad ne-
spravedlností a láska nad nenávistí. Na
velikonoce se køes�ané pøipravují 40ti
denním obdobím nazývaným postní
doba, které zaèíná Popeleèní støedou.
Je to pùvodnì doba, kdy lidé toužící
pøijmout køest (katechumeni) zinteziv-
nili svoji pøípravu. Ostatní køes�ané se
brzy pøipojili, aby si tak sami svojí víru
oživili. Po velikonocích nastává veliko-
noèní doba, která trvá 50 dní do svátkù
„Seslání Ducha svatého“, kdy se pøipo-
míná další událost. Velikonocemi totiž
nic neskonèilo. Apoštolové se v dalších
40ti dnech setkávali se vzkøíšeným
Kristem. Pøi posledním setkání jim
Kristus øekl, že již ho neuvidí, ale do-
stanou zvláštní posilu - Ducha svaté-
ho. Ten dostali za dalších 10 dní.Vlastní
velikonoce se slaví v tzv. svatém týd-
nu, který zaèíná Kvìtnou nedìlí. Ve
velikonoèním období se nosí bílá bar-
va, barva svìtla, barva která pøipomí-
ná roucha, která si oblékali novì po-
køtìní v prvotní církvi, aby symbolizo-
vala nový život. Velikonoce se však sla-
vily ještì v dobì pøedkøes�anské. Zøej-
mì navazovaly na svátek židovský -
pesach - památka vysvobození Židù
z egyptského zajetí a pozdìji také

(Pokraèování na stranì 2)

(Pokraèování na stranì 5)
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VÝVOJ NÁVŠTÌVNOSTI VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY

Období ROK 2001 ROK 2002 ROK 2003
osob vstupné osob vstupné osob vstupné

Leden 44 930,- 86 1 690,- 99 2 610,-
Únor 244 5 630,- 395 9 040,- 254 5 970,-
Bøezen 214 4 890,- 280 6 470,- 189 3 890,-
Duben 155 3 385,- 117 3 015,- 496 10 805,-
Kvìten 183 4 075,- 678 14 095,- 1 114 24 235,-
Èerven 295 7 165,- 514 12 345,- 999 29 765,-
Èervenec 910 19 945,- 1 883 45 485,- 3 170 89 945,-
Srpen 3 456 84 215,- 3 385 80 460,- 5 594 161 845,-
Záøí 281 7 300,- 597 13 915,- 693 21 430,-
Øíjen 139 3 295,- 380 9 015,- 613 14 125,-
Listopad 46 1 245,- 136 2 925,- 210 6 210,-
Prosinec 24 655,- 106 2 520,- 37 1 180,-
CELKEM 5 991 8 557 13 511

143 405,- 200 975,- 372 010,-

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?
(Dokonèení ze strany 1)

Z tabulky lze posoudit vývoj návštìv-
nosti za 3 roky existence muzea. Upozor-
òuji však, že celá èástka vybraná za vstup-
né se odevzdává mìstu a to každý pøísluš-
ný mìsíc a za velmi pøesných podmínek
(vyúètování èíslovaných vstupenek evido-
vaných mìstským úøadem). Tuto skuteè-
nost je možno kdykoliv ovìøit ve VMK a
doufám, že i na mìstském. úøadì. Tímto
chci uvést na pravou míru rùzné fámy a
„zasvìcené“ názory jako:  „…kdoví, kam ty
peníze jdou, urèitì se tam èachruje se vstup-
ným…“ apod. Smutné je, jak se tyto hlou-
pé názory rozšíøily v poslední dobì.

Dalším pøíjmem je pak pøedevším výtì-
žek z celostátnì známé akce „CIHELNA“.
Nelze pominout ani pomoc Pardubického
kraje ve formì grantù na propagaèní èin-
nost a na práci Informaèního centra
ve VMK.

Nové vedení mìsta Králíky po svém zvo-
lení požadovalo výrazné zkrácení èasu po-
tøebného k dosažení samostatnosti mu-
zea. Schválilo pro muzeum rozpoèet se
schodkem 150 000,- Kè. To znamená, že
VMK na sebe musí prakticky vydìlat, mìs-
to ho podpoøí èástkou pouze do výše shora
uvedeného schodku. Tento tvrdý požada-
vek, daný nejen urèitou zmìnou priorit
mìsta a náhledu jeho vedení na projekt
KPO, ale i realitou velmi napnutého mìst-
ského rozpoètu se podaøilo hned v prvním
roce splnit. Výsledek pozitivnì ovlivnila

nejen masivní reklamní kampaò, práce
dobrovolníkù, ale napøíklad i vydaøená
akce Cihelna 2003. Odhadovaný nárùst
návštìvnosti z 8 500 až na 12 000 osob
se podaøilo nejen dosáhnout, ale i výraznì
pøekroèit. VMK si v roce 2003 pøišlo pro-
hlédnout více než tøináct a pùl tisíce zá-
jemcù, což pøedstavuje velmi vysoké èíslo
a dobrý výsledek. Zároveò šlo také o zkouš-
ku fyzické výdrže a pevných nervù pouhých
dvou stálých zamìstnancù VMK. Ukázalo
se, že „odbavit“ na dobré úrovni takové
množství návštìvníkù je už krùèek za hra-
nicí možností a proto bude nezbytné pøi
pøedpokládaném rùstu návštìvnosti poèet
zamìstnancù zvýšit.

A já se ptám: Je to pro Králíky špatné,
dostat do mìsta a okolí roènì 13 500 ná-
vštìvníkù? Co dalšího mohou Králíky pøí-
padným návštìvníkùm nabídnout? Vždy�
už dnes po 3 letech èinnosti VMK se spous-
ta návštìvníkù vrací a to i nìkolikrát do
roka. A Králíky jsou nezpochybnitelnì zná-
mìjší i díky tìmto aktivitám. Pro mne pak
je nejvyšším ocenìním mé práce stisk ruky
a podìkování mnoha spokojených návštìv-
níkù.

Neopominutelnou souèástí návštìvnos-
ti Králík je i ekonomický pøínos. Vezmìme
hypotetický pøíklad – když jenom polovina
návštìvníkù utratí v obchodech a restau-
racích 100,- Kè dìlá to na tržbách témìø
700 000,- Kè

A já se ptám: „Je to špatné pro místní
hoteliéry, restauratéry a obchodníky a po-
tažmo pro obyvatele?“. Chci upozornit i na
další skuteènost. Pøi své práci hovoøím
s mnoha lidmi a dnes jsou jich stovky
mìsíènì. Velmi mì pøekvapuje fakt, jak
málo lidé ví o problematice druhé poloviny
30. let minulého století a vývoji až
k Mnichovu. Vždy� nejèastìjším dotazem
ohlednì „bunkrù“ je: „… proè se pevnostní
pásmo budovalo proti Polákùm?“. Nej-
smutnìjší na tom je absolutní neznalost
dìjin této doby u dnešních školákù, ale
i studentù. Celou tuto problematiku prav-
divì a pøitom poutavì tìmto mladým ná-
vštìvníkùm vysvìtlit, to vidím jako výraz-
ný klad a pøínos naší práce. A je pro mì
velkým zadostiuèinìním, když po prohlíd-
ce za mnou dospìlí i mládež pøicházejí
s mnoha dotazy a chtìjí se o vìci dozvì-
dìt mnohem víc. Myslím si, že kdyby se
jen jeden dospìlý nebo školák z každé vý-
pravy zaèal o tuto skuteènost zajímat hlou-
bìji, pak má naše práce smysl. A ptám se
znovu: „Je to špatnì?“

Na závìr chci pak upozornit na fakt, že
tento èlánek jsem psal jako úvahu pro bìž-
ného mého spoluobèana, rozhodnì pak ne
jako námìt pro pitvání pod mikroskopem
paragrafù a právnických klièek.

Kdo chce zasvìcenì komentovat, musí
nejdøíve znát, vidìt a vìdìt. Proto zvu
všechny k návštìvì Vojenského muzea
Králíky. Pøijïte se pøesvìdèit na vlastní
oèi, že se dílo pomalu, ale úspìšnì daøí.

Správce VMK, Jindøich Veèer

Služby mìsta Králíky, s.r.o. se pøedstavují
V úvodu tohoto pøíspìvku mohu sdìlit

všem spoluobèanùm, kteøí se zajímají o dìní
v našem mìstì, že byla založena nová spo-
leènost, která nahradí stávající Technické
služby. Pro ty, kteøí se ptají proè bylo vyvi-
nuto tolik námahy, úsilí a nìkolik služeb-
ních cest, mohu touto cestou odpovìdìt, že
hlavním dùvodem byl ekonomický statut
Technických služeb. Souèasné TS jsou pøí-
spìvkovou organizací, která je z velké èás-
ti financována z mìstského rozpoètu.

Jako jednatel spoleènosti jsem nastoupil
1.února 2004 a spoleènì s ekonomickou
poradkyní ing. Pokornou provedl rozbor a
bilanci TS za rok 2003, která je základem
pro další kroky v nové spoleènosti. Jak
øíká sám název spoleènosti (Služby mìsta

Králíky, s.r.o), bude spoleènost vykonávat
služby pro mìsto, firmy i pro soukromé oso-
by. Jedná se pøedevším o úklid silnic, pro-
vozování veøejného osvìtlení, jak ve mìstì,
tak i v pøilehlých obcích, svozu komunální-
ho odpadu, úprava mìstské zelenì, provo-
zování èistièky odpadních vod a dalších èin-
ností, to vše na základì ceníku, který byl již
vytvoøen a který sloužil pro ekonomickou
rozvahu nové spoleènosti.V dalším krátkém
období by spoleènost mìla zahrnout  tepel-
né hospodáøství v mìstských bytech a sa-
motnou údržbu bytového fondu. Samozøej-
mì se spoleènost  nebrání provozování i dal-
ších èinností, jako je provoz koupalištì, po-
moc ve výstavbì mìsta a v dalších pracech,
které budou ještì projednány se zakladate-

lem spoleènosti, mìstem Králíky.
Prvoøadým úkolem bude nákup KUKA

vozu pro odvoz komunálního odpadu a plas-
tù a postupná obnova vozového parku, kte-
rý již dosluhuje. Cílem spoleènosti a celého
vedení je profesionální pøístup k øešení
služeb jako je v jiných mìstech, kde byly
založeny obdobné firmy.

Sídlo spoleènosti najdete v budovì sou-
èasných Technických služeb. Na závìr své-
ho pøíspìvku bych podìkoval p. Knettigovi
a všem, kteøí mìli dostatek trpìlivosti a
pochopení  pøi samotném zrodu spoleènos-
ti, a vìøím, že vše co bylo již provedeno a
bude ještì dále zlepšováno, bude k prospì-
chu celého mìsta Králíky a pøilehlých obcí.

Langhans J., Jednatel spoleènosti

Králická Pevnostní Oblast
Mìsto Králíky je zøizovatelem organiza-

ce „Králická Pevnostní Oblast“.
Právní forma organizace: organizaèní

složka mìsta.
Správu organizace provádí  firma

ARMY FORT s.r.o. na základì mandátní
smlouvy. 

Souèástí KPO je stálá expozice - vojen-
ské muzeum, mìsto hradí provozní nákla-
dy muzea (nejsou zahrnuty v odmìnì
mandantáøi).

Mìsto podalo žádost o pøevod tvrze
Hùrka. Dne 16. 4. 2004 probìhne pracov-
ní setkání zøizovatele se zástupci AÈR, obcí
a provozovatelù (nájemcù) jednotlivých ob-
jektù.
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè, Bohutín 133
Od 3. dubna každou sobotu od 8:50 do 9:05 hodin si na

høbitovì v Králíkách mùžete objednat tyto kamenické práce:
- Výroba pomníkù ze žuly a teraca
- Žulové a teracové (rámy, sokly, krycí desky)
- Celkové opravy pomníkù
- Sekání, zlacení, støíbøení a barvení písma
- Pøebrušování pomníkových dílù z teraca a mramoru

pøímo na místì!!!
- Cenová konzultace a doprava zdarma!

Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37, mobil 605 94 64 68

Dnem 1. 5. 2004 nenastává konec celníkù v Èechách
øíká øeditel Celního úøadu v Ústí nad

Orlicí Ladislav Brùha
V souvislosti se vstupem Èeské republiky

do Evropské unie se zákonitì zmìní také
význam celních orgánù. Jaká bude jejich
èinnost po 1. kvìtnu tohoto roku v Pardu-
bickém kraji? Nejen na to jsme se zeptali
øeditele Celního úøadu v Ústí nad Orlicí La-
dislava Brùhy.

Jaké dopady bude mít vstup ÈR na
organizaèní strukturu Celní správy?

„V pátek 27. února tohoto roku schváli-
la Poslanecká snìmovna Parlamentu ÈR
ve tøetím ètení Zákon o celní správì, který
upravuje organizaci, strukturu, vìcnou a
územní pùsobnost celních orgánù. Zásad-
ní zmìnou je snížení poètu celních úøadù
ze stávajících 91 na 54 a vymezení územní
pùsobnosti tak, aby odpovídala územním
obvodùm obcí s rozšíøenou pùsobností.
V Pardubickém kraji budou tøi celní úøady
a to v Pardubicích, Svitavách a Ústí nad
Orlicí. Celní úøad Ústí nad Orlicí bude vy-
konávat pùsobnost v územních obvodech
Èeské Tøebové, Králík, Lanškrouna, Ústí
nad Orlicí, Vysokého Mýta a Žamberka.“

Znamená to, že veškeré èinnosti a
kompetence celního úøadu budou za-
bezpeèovány výhradnì v Ústí nad
Orlicí?

„Nikoliv, náš celní úøad bude vykonávat
nìkteré základní kompetence související
s celním a daòovým øízením také prostøed-
nictvím poboèky ve Vysokém Mýtì, která je
souèástí nového organizaèního uspoøádání
útvarù celní správy. Pro oblast Králík bude,
vzhledem k odlehlosti a dopravní dostup-
nosti, základní servis zajištìn prostøed-
nictvím detašovaného oddìlení v budovì
na hranièním celním pøechodu v Dolní Lip-
ce. Toto oddìlení bude kromì výkonu no-
vých kompetencí, provádìt celní øízení  u
obchodních operací se zemìmi,které nejsou
èleny EU.“

Jaký „osud“ èeká útvary, které do-
posud zajiš�ovaly celní kontrolu pøi
pøestupu státní hranice s Polskou re-
publikou?

„Na silnièním hranièním pøechodu
v Dolní Lipce a železnièním pøechodu Li-
chkov/Miedzylesie, bude pravidelný výkon
celní kontroly ukonèen 30. dubna 2004 ve
24.00 hodin a celníci pravdìpodobnì bu-

dou krátkodobì pøítomni pouze za úèelem
ukonèení nìkterých zahraniènìobchodních
operací zahájených pøed 30. 4. 2004. Tyto
pohranièní útvary celní správy budou ná-
slednì zrušeny bez náhrady. Z toho vyplý-
vá,že detašované oddìlení našeho celního
úøadu, zmínìné v pøedchozím odstav-
ci,nebude vykonávat v celním prostoru
hranièního pøechodu žádné kontrolní èin-
nosti. Na všech hranièních pøechodech
v Èeské republice však zùstávají na pøe-
chodnou dobu orgány cizinecké a pohraniè-
ní policie. V praxi to znamená, že i nadále
bude pøi pøestupu státní hranice provádì-
na kontrola osob a cestovních dokladù.“

Budou mít celníci vùbec nìjaká
oprávnìní kontrolovat zboží, které se
bude pohybovat mezi èlenskými státy
Evropské unie?

„Celní orgány získaly celou øadu nových
oprávnìní a kompetencí, nìkteré kompe-
tence, které byly dosud vykonávány výhrad-
nì v souvislosti s dovozem a vývozem,
budou vykonávány i v rámci „vnitrounij-
ních operací“. Namátkovì uvádím zákony
vztahující se k pøedmìtùm kulturní hod-
noty, památkové péèe, sbírkám muzejní
hodnoty, zákon o ochranì spotøebitele, ato-
mový zákon, zákony o rùzných druzích zbra-
ní, zákony o obalech a odpadech a celá
øada dalších. Jednou z nosných kompe-
tencí pak je výluèná správa a kontrola
v oblasti spotøebních daní,kterou celní
orgány pøevzaly k 1. 1. 2004. V souèasné
dobì probíhají jednání o provádìní kont-
roly nelegální zamìstnanosti celními orgá-
ny. Výraznou zmìnou bude také zpùsob
výkonu tìchto kompetencí, pøi kterém bude
sehrávat zásadní roli mobilní dohled
po celém územním obvodu celního úøadu.“

Ve výše uvedeném výètu postrádám
èasto zmiòovaný zákon o finanèní po-
licii...

„Finanèní policie bude organizaèní sou-
èástí Ministerstva vnitra a celní správa by
mìla pro personální a finanèní zajištìní
pøevést Ministerstvu vnitra 225 funkèních
míst, která mohou být èásteènì obsazena
uvolòovanými celníky, pokud tito splní kva-
lifikaèní a zdravotní požadavky a øádnì
projdou výbìrovým øízením.“

Výše uvedené zmìny budou mít ne-
pochybnì dopad i na personální ob-

last. Jak se dotknou pracovníkù vaše-
ho celního úøadu ?

„Pokud jde o celkové snížení poètu sys-
temizovaných míst v rámci celé celní sprá-
vy, jedná se zhruba o 25 % snížení. U Cel-
ního úøadu v Ústí nad Orlicí pak dojde
oproti stávající systemizaci ke snížení po-
ètu zamìstnancù o 6 %.Celní úøad se
v personální oblasti na vstup do EU pøi-
pravoval dlouhodobì a veškeré odchody se
týkají pracovníkù,se kterými byly uzavøe-
ny pracovní smlouvy na dobu urèitou. Ve-
dení celního úøadu ve spolupráci s Celním
øeditelstvím v Hradci Králové zohlednilo
i situaci na pracovním trhu na Králicku a
žádný z celníkù, zaøazených doposud
k výkonu služby na hranièních pøechodech,
nepøichází o práci. Je pochopitelné, že u
øady z nich dochází ke zmìnì místa slu-
žebního pùsobištì a budou dojíždìt do Ústí
nad Orlicí resp.Vysokého Mýta a to
s pøihlédnutím k místu jejich bydlištì a
možnosti dopravy do zamìstnání.

Jak jsou podle Vás pøipravena cel-
ní pracovištì soukromých speditér-
ských firem na vstup do unie?

„Vím, že probìhla jednání celní správy
s dopravci a speditérskými firmami, pøi
kterých došlo k výmìnì informací o pøed-
pokládaném rozsahu jednotlivých obchod-
ních operací po vstupu do EU. Vzhledem
k objemu obchodní výmìny s èlenskými
státy EU vèetnì novì pøistoupivších,musí
nutnì po 1. 5. 2004 dojít k zásadnímu
snížení poptávky po službách souvisejících
s celním øízením. V dùsledku toho by moh-
lo dojít k zániku celé øady tìchto pracoviš�
a udrží se speditérské firmy, které nabíd-
nou kompletní servis.“

Jaký mùže mít uvažované vyplòo-
vání statistických hlášení o DPH, spo-
tøební dani a podobnì dopad na sní-
žení oèekávané zamìstnanosti celních
deklarací soukromých speditérských
firem?

„Celní orgány budou zabezpeèovat sta-
tistické sledování  obchodu mez i ÈR a EU,
tzv. Intrastat. Toto sledování bude probí-
hat na základì údajù pøedkládaných ve
stanovené formì jednotlivými subjekty, tzv.
zpravodajskými jednotkami.Je možné, že
nìkteré subjekty využijí ke zpracování tìch-
to hlášení speditérskou firmu,ale dle mého
názoru to budou spíše výjimky. Pokud jde
o vymìøování a placení DPH v rámci ob-
chodu mezi èlenskými zemìmi EU, bude
probíhat na principu stávajícího vnitrozem-
ského plnìní a správcem této danì budou
finanèní úøady. Jestli v této oblasti exis-
tuje, pøi zpracování daòových pøiznání, pro-
stor právì pro spedièní firmy, o tom ne-
jsem zcela pøesvìdèen,ale jak jsem výše
uvedl, bude záležet na komplexnosti nabí-
zených služeb.“

V územním obvodu Celního úøadu
Ústí nad Orlicí vykonávají svoji pù-
sobnost tøi finanèní úøady. Vnímáte
jako výhodu existenci finanèního úøa-
du v místì, kde funguje celní úøad?

„Vždycky je to výhoda, protože spolupráce
s finanèními úøady je úzká a musím kon-
statovat, že v našem regionu na velmi dob-

(Pokraèování na následující stranì)
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ré úrovni. Automaticky však nelze odvozo-
vat, že tam, kde je finanèní úøad, má být
pracovištì celního úøadu.“

Jaký dopad bude mít vstup Èeské
republiky do Evropské unie na vývoz
a dovoz, kdy se na naši republiku jako
na èlena EU budou novì vztahovat
i limity (kvóty) dovozu a vývozu øady
komodit, položek z tøetích èi do tøe-
tích zemí, jako je napøíklad Èína a
podobnì? Mùže mít negativní dopad
i  na tzv. kooperace s tøetími zemìmi,
které dosud nepodléhaly tìmto ome-
zením?

„Na tuto otázku neexistuje jednoduchá
odpovìï, kterou lze dát v tomto èlánku,je
to vìc odborné diskuse vážící se na jednot-
livé druhy zboží, obchodních operací, cel-
ních režimù, osobu dovozce,zemi odeslání
atd.

Nepochybnì se tato množstevní opatøe-

ní napø. v podobì licencí èi množstevních
kvót dotknou i našich subjektù. Podrob-
nìjší informace o licencích lze získat na
webových stránkách MPO (www.mpo.cz).
Pokud jde o systém celních kvót u tøeti-
zemních operací, bude zachován stávající
zpùsob administrace metodou u nás zva-
nou „Kdo døív pøijde ten døív mele „. Opro-
ti stávající praxi nebude uplatòován sys-
tém on-line,ale veškeré požadavky vyplý-
vající z pøedložených celních deklarací za
konkrétní den,budou stanoveným zpùso-
bem pøedány pøíslušnému orgánu EU, kte-
rý zpìtnì oznámí, zda je požadované množ-
ství pro pøíslušný dovoz k dispozici, pøí-
padnì stanoví pomìrné množství,které pak
mohou dovozci v pøíslušné zemi èerpat.
Pokud jde o kooperace se tøetími zemìmi
jejichž cílem je umístìní finálního produk-
tu na trhy EU, nepochybnì se výše uvede-
ná omezení do této oblasti promítnou, po-
kud jde o umístìní mimo trhy EU nemìlo

Dnem 1. 5. 2004 nenastává konec celníkù v Èechách
by dojít ke zmìnám. Toto je velmi zjedno-
dušené, o každém konkrétním pøípadu je
tøeba jednat individuálnì a celní úøad je
k takovým jednáním pøipraven.“

Jak vidíte další budoucnost celní
správy?

„Profese celníka je mým celoživotním
povoláním, prošel jsem øadou pracoviš�, od
roku 1990 se podílím na øídící èinnosti na
rùzných organizaèních úrovních celních or-
gánù. Na základì praxí ovìøených zkuše-
ností, mohu bez sebemenšího zaváhání
konstatovat,že celní správa je  velmi funkè-
ní, operativní a efektivní složkou státní
správy. To øíkám pøi vìdomí všech dílèích
nedostatkù. Jsem pøesvìdèen, že stát by
mìl odborný i lidský potenciál celní sprá-
vy, který bude po provedené transformaci
k dispozici, umìt beze zbytku vyu-
žít.Urèitì k tomu existuje v øadì oblastí
dostateèný prostor.

Za rozhovor podìkoval Jan Divíšek

Ještì jednou o karnevalu aneb proè byl

Králický karneval byl poprvé uspoøádán
2. a 3.2.1946 a jeho poøadateli byli králiè-
tí živnostníci. Karneval byl poøádán ve
všech hostincích. Díky úspìšnosti prvního
roèníku bylo rozhodnuto o dalších pokraèo-
váních. Až do IV. roèníku v roce 1949 byli
jeho poøadateli králiètí živnostníci a ob-
chodníci.

V roce 1950 se poøadatelství ujal na
dva roèníky Sokol, vystøídali jej zamìst-
nanci Komunálních podnikù (1 roèník) a
dále Svaz pøátel se Sovìtským svazem.
V roce 1955 se již konal jubilejní 10. roè-
ník. Roku 1956 uvádí kronika, že se kar-
neval poprvé nekonal, protože majitelé RaJ
(Restaurace a jídelny, n.p.) vystihli, že není
nadbytek penìz, které by lidé mohli utra-
tit. XI. roèník v roce 1957 poprvé poøáda-
li sportovci. Roku 1958 nebyl karneval opìt
poøádán, poté se karneval nepøetržitì ko-
nal až do roku 1978 (tzn. XII. až XXXI.
roèník).

Zde ovšem historie pøedlistopadového
karnevalu nekonèí, zaznamenala totiž opìt
roèní pøestávku, oddíl kopané namísto
karnevalu poøádal sportovní ples v Dolní
Lipce, aby pozvedl úroveò, která na kar-
nevalech údajnì trvale upadala a požado-
val vstup pouze ve spoleèenském úboru.
Mìstská kronika z roku 1980 uvádí: „Od-

díl kopané ve spolupráci s Restauracemi
a jídelnami uspoøádal 23. a 24.února XX-
XII. tradièní karneval. Všeobecný ráz: Kar-
neval s Pepkem námoøníkem. Konal se
v místnostech hotelù Beseda, Mìstský
dvùr, Zlatá labu�, na Støelnici, v sokolovnì
a v Dolní Lipce.“ Další zmínka o karne-
valu v kronice pochází z roku 1982: „Od-
díl kopané uspoøádal letos opìt karneval,
poøadím 34.“, stejný roèník nese i docho-
vaný plakát. Ovšem s témìø 100% urèi-
tostí se dá øíci, že v roce 1981 se karneval
nekonal, není uveden ani v mìstské kro-
nice ani v tehdejším kulturním zpravoda-
ji (zde nacházíme pouze 9.1. Ples Státního
statku, 17.1. Zdravotnický ples, 24.1. Po-
žárnický ples, 30.1. Ples SRPŠ, 7.2. Ples
JZK, 14.2. Ples ÈSŽ a 20.2. další Ples
SRPŠ) , neexistuje ani plakát, tudíž 34. roè-
ník byl ve skuteènosti XXXIII. Tímto roè-
níkem se karneval odmlèuje na dlouhých
11 let.

Díky jedineèné každoroèní atmosféøe bylo
po roce 1989 opìt rozhodnuto o návratu
této tradice. První obnovený karneval se
konal 18. a 19.2.1994 a nesl oznaèení
32. Ve skuteènosti však byl již 34., a pro-
tože je od té doby nepøetržitì poøádán do-
dnes, byl právì skonèený karneval již 44.

Lukáš Král, pracovník mìstského muzea

„Nechci slevu zadarmo“
 Jsem jedna z tìch lidí v Králíkách, kteøí

ètou „místní plátek“ a o dìní v našem mìstì
se dozvídám pouze z nìho nebo z „drbù“.
Nechodím na zasedání zastupitelstva a do
politiky malého mìsteèka nevidím, tudíž ani
nezasahuji. Je nás takových víc. Je ale pár
vìcí, které mì zajímají, proto si pøeètu ale-
spoò zpravodaj mìsta.

V poslední dobì byl nejvìtší akcí
v Králíkách karneval. V minulých letech
jsem se na poøádání karnevalu podílela a
proto mì zajímá, jak to bylo letos. Mnoha
vìcem ale nerozumím a bohužel musím kon-

statovat, že ani letošní Sdružení pro Králic-
ký karneval mi nejasnosti pøíliš nevyjasni-
lo.

Pøedevším nerozumím konstatování, že
se  podaøilo snížit vstupné z Kè 100,- na
pouhých Kè 60,-. Vyèísleme si to:

Pátek vstupné Kè 60,-
Disco Šnek Kè 30,-
Disco Rabbit Kè 30,-
Sobota dìtský karneval Kè 30,- (pokud

pùjdu s jedním dítìtem)
Veèerní pøedstavení kapely Kè 80,-
Celkem Kè 230,-

Tuto èástku tedy zaplatím za návštìvu
letošního karnevalu, pokud budu chtít  na-
vštívit všechno, co se mi nabízí. Možná si
øeknete: „Však nemusíš lézt všude.“ Ale o
tom pøece pùvodnì Králický karneval byl
nebo ne? Kde je tedy to snížené vstupné?

V minulých èíslech zpravodaje jsem se
také doèetla o neprùhlednosti vyúètování a
útlumu karnevalu v minulém roce. Kdo ze
èlenù souèasného vedení mìsta nebo Sdru-
žení pro  Králický karneval pomohl poøádat
karneval minulý rok? Mùžete takto hodno-
tit práci Miloše Èernohouse a jeho lidí? Ne-
domnívám se totiž, že by úèetnictví od Milo-
še bylo neprùhledné, nebo že by loòský kar-
neval nevykázal témìø žádný zisk jako ten
letošní. (Kde by byl letošní karneval bez 30
tisíc od mìsta? Letošní zisk k rozdìlení ve
výši 16,5 tisíce se mi nezdá dùvodem
k velkému chlubení). Domnívám se, že
Miloš Èernohous  pravdivì odpoví každé-
mu, kdo se na vyúètování minulých karne-
valù zeptá. Slušnì zeptá…

A útlum loòského karnevalu? Jak moc se
podaøilo souèasnému Sdružení nalézt do-
hodu mezi poøadateli a provozovateli restau-
raèních zaøízení? Diskotéky si jely opìt na
„vlastní triko“ (nebo snad Disco Šnek ode-
vzdalo do spoleèných pøíjmù celé vstupné –
to by se cenilo) a nikde ve vyúètování nevi-
dím podíl provozovatelù restaurací na pøí-
jmech. Takže jako loni. Omlouvám se – hos-
podští pøispìli do tomboly vìcnými dary, což
oceòuji. Na druhou stranu prý Sdružení pøi-
spìlo hospodám na hudbu a výzdobu. Co
vlastnì udìlali hospodští pro karneval a
pro své naplnìné lokály?

Nezlehèuji v tomto èlánku vùbec práci
lidí, kteøí karneval poøádali. Vím, co to ob-
náší, kolik èlovìk, který pomáhá, musí vy-
naložit úsilí. Znám to, vìøte mi. Proto ale
ještì nemá nikdo právo znevažovat práci
loòských aktérù a honosit se výsledky, kte-
ré jsou pro laika pøinejmenším sporné.

Nechci se nikoho dotknout. Vycházím
pouze ze zpráv ve zpravodaji. Nevidím do
vzájemných vztahù a hodnotím pouze to, co
se mì dotýká.  Pokud se mýlím, vysvìtlete
mi to, prosím. A ne jenom mnì.

Regina Matoulková

(Dokonèení z pøedchozí strany)

letošní 44. karneval ètyøicátým ètvrtým?
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Velikonoce jsou svátky jara
(Dokonèení ze strany 1)

oslavovali pøíchod Mesiáše. Pohané vítali
jaro a zaèátek zemìdìlských prací.

Mezi nejzákladnìjší symboly Velikonoc
bezesporu patøí: velikonoèní vajíèko, berá-
nek, zajíèek, vysévání obilí, pomlázka.

Velikonoèní vajíèko -  bylo již odpra-
dávna symbolem plodnosti, úrodnosti, živo-
ta a vzkøíšení, v pøedkøes�anských dobách
bylo nìkde dokonce dáváno do hrobu k
mrtvému. Zvyk konzumovat vejce v dobì
svátkù souvisel pravdìpodobnì i s postem,
který Velikonocùm pøedcházel, a pøi kte-
rém se vejce jíst nesmìla. Je také symbo-
lem životní síly, narození, nesmrtelnosti,
návratu jara a skoøápka pocit bezpeèí.
Barvení vajíèek k jarním svátkùm je u nás
známé již od 14. století. Jelikož šlo o veli-
konoèní dar, bylo nemyslitelné dávat nì-
komu pouze prázdnou skoøápku. Proto se
zdobila jen plná syrová vejce – vyfouknutá
se rozšíøila ve vìtší míøe od konce 19. sto-
letí. Byla zdobena milostnými nápisy,
v mnoha pøípadech i vlasteneckými. Jejich
malování patøilo k povinnostem hospody-
nì. S vykoledovanými vajíèky se pak hrá-
valy rùzné hry.

Beránek - v køes�anské církvi se berá-
nek stal symbolem Božího Beránka, Kris-
ta a znázoròuje se s praporem vítìzství.

Zajíèek - v Bibli je zajíc øazen mezi stvo-
øení „malièké na Zemi a moudøejší nad
mudrce“, symbolizuje chudé, skromné a
pokorné, pøesto se k nìmu køes�anství staví
s jistým odstupem kvùli jeho užívání jako
symbolu smyslnosti.

Vysévání obilí - znamená poèátek ze-
mìdìlských prací. Do sesazovaných misek
se vsejí rychlené jarní kvìtiny napø. hyacint,
narcis, krokus, tulipán, snìženky a petr-
klíèe atd. Souèástí aranžmá mùže být vy-
seté obilí, rychlené vìtve keøù, malovaná
vajíèka a ozdobná zvíøátka.Vytváøíme se-
sazované misky, aranžmá na stùl a na
zavìšení, ošatky, košíky, jarní kytice a vázy.
Pøevládající barvy jsou žlutá, oranžová,
zelená a jasnì modrá, které jsou høejivé,
veselé a jásavé.

Pomlázka - dynovaèka, mrskaèka, šle-
haèka, binovaèka,  koleda švihaèka, šmir-
gust, žila a spousta dalších názvù odvoze-
na od místa vzniku. Proè se šlehalo? Aby
byla dìvèata zdravá, pilná, a veselá celý
rok. Pøedání svìžesti, mladosti a zdraví
mladého proutku. Hospodáø vyšlehal èe-
ládku, aby nebyla líná.Na znamení pøá-
telství mezi rodinami - dìti nechodily k tìm
sousedùm, jejichž rodièe nebyli zadobøe.
Švihání ovocných stromkù znamenalo je-
jich probuzení k pøíští úrodì. Vdaným
ženám se pomlázkou vyhánìj zlý jazyk.

A proto, že doba se mìní a lidé èasto
zapomínají na tradice, vzpomeòme si, jak
správnì pomlázku plésti a jakou koledu
pøi hodování øíci.

Uple�te si vlastní pomlázku
K pletení pomlázky je nejvhodnìjší vrba

bílá (Salix alba). Je to keø se svìtlehnìdou
kùrou, má olivovì zelené výhonky, které
jsou pružné a nelámou se, listy jsou støí-
davé.

Kvalitu proutku si ovìøíme ihned na
místì - pøehnìte proutek a pokud nevydrží

ohnutí 90 stupòù a láme se, je pro pletení
pomlázky zcela nevhodný. K øezání použí-
vejte ostrý nuž nebo nùžky na støíhání vìt-
ví stromù. Prut držte levou rukou, u zemì
mírnì ohnìte a støíhejte co nejníže.

Pøed vlastním pletením si namoète
proutky na 20 až 40 minut do studené
vody, získají tak vìtší vláènost a nelámou
se. Mùžete je napøíklad položit do vany a
zatížit tak, aby zùstaly celé pod hladinou.

K vlastnímu pletení si pøipravte prout-
ky stejnì silné a dlouhé. Pomlázku mùže-
te plést ze šesti, pøípadnì z osmi proutkù.

Držadlo pomlázky
Nachystejte si vrbové proutky, z kterých

budete pomlázku plést a to buï šest nebo
osm kusù. Vezmìte si další proutek a omo-
tejte jím pøipravený svazek na silnìjší stra-
nì a to tak, že vložíte silnìjší konec svazu-
jícího proutku mezi proutky svazku, asi 3
cm od konce, 2-3krát obtoète pod vyèníva-
jícím koncem svazek a pak pevnì ovinujte
vzhùru. Tenký konec zaple�te mezi prout-
ky svazku. Držadlo je potøeba pomìrnì kva-
litnì utahovat, nebo� jeho kvalita nám
usnadní další pletení a ovlivní životnost
upletené pomlázky.

Je také možné omotat pøipravené prout-
ky pøírodním motouzem. Získáme tím sice
kvalitní držadlo, ale nebude tak pìkné jako
s použitím vrbového proutku.

Pomlázka ze šesti proutkù pletená
do kulatá

Proutky rozdìlte tak, že máte v každé

ruce po tøech. Vrchní proutek è.1 z levé stra-
ny provléknìte kolem støedního proutku
è.5 na pravé stranì a vra�te na nejspod-
nìjší pozici zpìt na levou stranu. Totéž udì-
lejte s pravým horním proutkem. Nyní prou-
tek è.2 obtoète kolem proutku è.5 a vra�te
mezi proutky è.1 a è.6. Støídavì pokraèuj-
te z každé strany až ke konci délky prout-
kù. Nesmíte zapomenout citlivì dotahovat.
Na konci svažte proutky provázkem, pøí-
padnì tenkým vrbovým proutkem. Mùžete
také ozdobit konec pomlázky barevnou
pentlí.

Pomlázka z  osmi proutkù do ètyø-
hranu

Do každé ruky si vezmìte 4 proutky.
Proutek è. 1 z levé ruky provléknìte horem
mezi proutky è. 6 a è. 7 a spodem vra�te
pøed proutek è. 4. Proutek è. 8 z pravé
ruky horem provléknìte mezi proutky è. 3
a è. 4 a spodem vra�te mezi proutky è. 1 a
è. 5 v horní èásti. Dále vezmìte proutek
è. 2 z levé ruky a horem provléknìte mezi
proutky è. 5 a è. 6 a spodem umístìte mezi
proutky è. 1 a è. 8. Postupujte dále støída-
vì z pravé a levé strany, až dopletete ke
konci proutkù. Nesmíte zapomenout citli-
vì dotahovat. Na konci svažte proutky pro-
vázkem, pøípadnì tenkým vrbovým prout-
kem

Pøi pohledu na kalendáø, každý z nás
rychle zjistí, že se velikonoce kvapem blíží
a proto neztrácejte èas a velikonoèní kole-
du nauète se vèas. Jednu jsem si pro Vás
pøipravila. Pro nìkoho známá, pro jiné
neznámá, kdo ji zná, a� si ji pøipomene a
kdo ne, má pøíležitost nìèemu novému se
pøiuèit.

Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíèek,
utíkal jsem podle vody, nesu pytel vajíèek.
Potkala mì koroptvièka, chtìla jedno èervené,
že mi dá lán jetelíèka
a já øekl : né, né, ne.

Tam na bøehu za potokem,
tam mám strýèka králíèka,
tomu nosím každým rokem malovaná vajíèka.

Bohatou pomlázku a jarní dny plné pohody pøeje redakce
Z dostupných materiálù na internetu zpracovala Lenka Faltusová

Velikonoèní výstavy dìtských prací
- MŠ Moravská Králíky ve dnech 5. - 7. 4. 2004 v prostorách MŠ
- ZŠ 5.kvìtna Králíky ve dnech 5. 4. 2004 - 7. 4. 2004 v prostorách ZŠ.

Vernisáž bude zahájena dne 5. 4. 2004 ve 14.00 hod. Probìhne soutìž o nej-
hezèí malované vajíèko. Budou zde vystaveny práce dìtí z partnerské ško-
ly v Miêdzielsiu

- Zvláštní škola Králíky ve dnech 29. 3. - 9. 4. 2004 v prostorách mìstské
knihovny.

Výstava dìtských prací - „My a EU“
Výstava probìhne nejprve v PL (základìní škola Miêdzielsie), pozdìji bude

pøemístìna do Králík. Výstavy se úèastní dìti ze ZŠ 5.kvìtna Králíky, ZŠ
Moravská Králíky, ZvŠ Králíky a dìti ze škol našeho partnerského mìsta
Miêdzielsie.
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Ptáte se,
odpovídáme…

Místní poplatky za reklamní zaøízení
Upozornìní pro fyzické, právnic-

ké osoby - podnikající v obvodu
mìsta Králíky a pøidružených ob-
cích (Dolní Boøíkovice, Dolní Lip-
ka, Horní Lipka, Prostøední Lipka,
Èervený Potok, Dolní Hedeè, Hor-
ní Hedeè, Heømanice u Králík).

Dovoluji si upozornit majitele a ná-
jemce provozoven (obchody, restaura-
ce a jiná podobná zaøízení) na povin-
nost zakotvenou ve vyhlášce Mìsta

Králíky è. 3/2004 o místních poplatcích,
konkrétnì na poplatek za užívání ve-
øejného prostranství - reklamní tabu-
le, poutaèe, stojany s vystaveným zbo-
žím a jiná podobná zaøízení umístìná
pøed provozovnou za úèelem reklamy
(viz. èlánek 4, odstavec 1 citované vy-
hlášky).

Poplatek za užívání veøejného pro-
stranství výše uvedeným zpùsobem je
pøi dlouhodobém užívání nad 15 dnù

stanoven na 2,- Kè za m2 a den, pøi krát-
kodobém užívání do 15 dnù 10,- Kè za
m2 a den (viz. èlánek 4, odstavec 4 cito-
vané vyhlášky).

Poplatník má za povinnost oznámit
Mìstskému úøadu Králíky, odboru
vnitøních vìcí, užívání veøejného pro-
stranství a to nejpozdìji v den jeho za-
poèetí. V pøípadì nesplnìní této ozna-
movací povinnosti se poplatník vysta-
vuje sankci pokuty až do výše
2.000.000,- Kè.

Splatnost poplatku je nejpozdìji do
15 dnù ode dne jeho vymìøení, možno
též ihned v pokladnì MìÚ Králíky,
Karla Èapka 316, odboru vnitøních
vìcí.

Poplatník si sám urèí dobu, na kte-
rou si chce veøejné prostranství zapla-
tit (rok, mìsíc), pøípadnì stanoví dny
v  týdnu, kdy chce veøejné prostran-
ství užívat. Po uhrazení místního po-
platku obdrží poplatník stvrzenku
o zaplacení - slouží jako doklad pro pøí-
padnou kontrolu.

Rádi Vám podáme bližší informace,
pøípadnì poradíme a to buï pøi Vaší
osobní návštìvì nebo i  telefonicky.

Mìstský úøad Králíky
odbor vnitøních vìcí

Karla Èapka 316, Králíky
tel. 465 670 871, 465 670 872

Koupil jsem si elektrický skútr.
Co by mìl splòovat, abych ho mohl
provozovat na silnici? Co musí spl-
òovat øidiè?

Pokud tento „skútr“ plní požadavky
pøílohy zákona è. 56/2001 Sb. o pod-
mínkách provozu na pozemních komu-
nikacích, tak se zaøazuje do kategorie
motokolo. Tyto podmínky jsou – jízdní
kolo s trvale zabudovaným motorem
s objemem válcù motoru nepøesahu-
jícím 50 ccm v pøípadì spalovacího
motoru a s maximální konstrukèní
rychlostí nepøesahující 25 km/h pøi ja-
kémkoliv druhu pohonu.

Motokola podléhají schválení tech-
nické zpùsobilosti typu prostøednictvím
výrobcù, kterým vydává Ministerstvo
dopravy Technické osvìdèení a Výpis
z technického osvìdèení. Schválení
technické zpùsobilosti je základní pod-
mínkou  provozu motokol na pozem-
ních komunikacích.

Motokola nepodléhají registraci (ne-
musí mít RZ) a nemusí mít povinnou
výbavu motorových vozidel.

K øízení motokola opravòuje øidiè-
ské oprávnìní skupiny AM a øidiè musí
mít za jízdy øádnì pøipevnìnu ochran-
nou pøílbu schváleného typu.

Za registr øidièù
a registr motorových vozidel

Ing. Luboš Hejkrlík

Tak i tak !
Každý z nás musí èas od èasu na-

vštívit nìjakou tu instituci nebo úøad.
Je jisté, že jen málokdo se na takovéto
setkání tìší. Možná proto, že nerad
úøedníka nebo se stydí o cokoli cizího
požádat. Já jsem musel po opravdu
dlouhé dobì navštívit osobnì takovéto
místo a pocit z nìj pøedèil všechna
moje oèekávání. Ve vìci, se kterou jsem
pøišel, jsem byl velice mile a profesio-
nálnì obsloužen (dá-li se tak øíci), ne-
ménì milou a usmìvavou „úøednicí“.

Takovýchto však, jak jsem si všim-
nul, bylo zde hned nìkolik. Na dnešní
dobu jev pro nìkoho již samozøejmý,
jinde však ještì velmi vzácný. Nako-
nec mé krátké návštìvy, mì pøepadla
myšlenka, proè odcházet? Nu co, ode-
jdu, ale rád se zase nìkdy vrátím. Mís-

to, o kterém píši, je poboèka Èeské
Spoøitelny v našem mìstì. Dìkuji.

Vaše i moje dìti, dokonce i ostatních
mìly jarní prázdniny. Proè bych si ne-
vzal pár dní dovolené a taky si neužil
ještì zimních radovánek? Kopce máme,
lyžujeme. Snìhu dosti, koulujeme.
Mráz je taky, nebruslíme! Odborník
i matador za mantinely øíká: na našem
novém, moderním a zároveò taky dra-
hém kluzišti není problém vyrobit kva-
litní led za 8 hodin. Ale na co, pro koho?
Vždy� mrzlo jen od nedìle do ètvrtka a
prázdniny stejnì v pátek konèí. Komu
mají naše dìti øíci? Vlastníku, provo-
zovateli nebo televizi, aby hlásila poèa-
sí speciálnì i pro náš region. Je drahá
voda i pracovní síla – víte „drahé dìti“!

Zdenìk Sedlaèík ml.
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Odpadové hospodáøství a jarní úklid
Technické služby Králíky chtìjí tím-

to oslovit obèany mìsta Králíky a obcí,
které pod mìsto patøí s tím, aby po-
mohli zjednat nápravu
v neuspokojivém stavu odpadového
hospodáøství a pomohli pøi jarním úkli-
du po dlouhé zimì.

Jarní úklid:
Technické služby již zahájily úklido-

vé práce po zimním období. Nároènost
zimy na použití posypových materiálù
byla vysoká. Bìhem zimního období
jsme na posyp místních komunikací
použily 170 tun drtì. Každé jaro musí-
me zametacím vozem a ruèní prací míst-
ní komunikace této drtì zbavit a mìs-
to vyèistit. Vzhledem k dlouhé zimì
jsme s úklidem zapoèaly pozdìji nìž
jiné roky. Rovnìž tak bude tøeba vy-
èistit mìstské trávníky a zeleò.

Obracíme se proto na obèany, aby
nám pomohli tak, že kolem svých
domù provedou úklid chodníkù pøípad-
nì veøejného prostranství. Technické
služby budou tak jako každoroènì (i na
telefonické vyžádání) svážet rùzné hro-
mádky vzniklé z úklidu veøejných
ploch. Naší snahou je provést jarní
úklid do konce mìsíce dubna. Abychom
mohli tento termín splnit, potøebuje-
me souèinnost obèanù.

Odpadové hospodáøství:
Technické služby pøedkládají tímto

obèanùm mìsta a obcí návod jak likvi-
dovat jednotlivé druhy odpadù vznika-
jících v domácnostech za úèelem  zjed-
naní nápravy v neuspokojivém stavu
odpadového hospodáøství ve mìstì.

Jak upravit souèasný neuspoko-
jivý stav ?

- Jarní a podzimní Sbìrné dvory (roz-
pis na stanì 9) využívejte v souladu
s jej ích avizovaným urèením tj.
k likvidaci biologických odpadù ze za-
hrádek, železného šrotu a velkoobje-
mového odpadu z domácností,
v obcích pak podle vyhlášky mìstské-
ho zastupitelstva è. 10 i nìkteré druhy
nebezpeèných odpadù.

- kontejnery na separovaný sbìr tj.
zelené kontejnery rozmístìné po mìs-
tì využívejte pouze k oddìlenému
odkládání pøedepsaných vytøídìných
druhù (plasty, sklo, papír). Jednotlivé
druhy jsou v souèasné dobì èasto smí-
chány a co je v souèasné dobì nejhor-
ší, že jsou do tìchto nádob odkládány
odpady, které vùbec nepatøí do tøídì-
ného sbìru ale do popelnice (zbytky jí-
del, dìtské pleny a jiné). Nejhorší stav
je u èp. 147, ul. Hedeèská u Kandráèù,
V Aleji a nìkterých dalších. Rovnìž
velkoobjemové  kontejnery na tøídìný
odpad papír, plasty, sklo umístìné
v obcích jsou témìø všude zneužívá-
ny pro domovní odpad, který patøí do
popelnic a tøídìného odpadu je mini-
málnì.

- Stanovištì kontejnerù na tøídìný

odpad je ve mìstì využíváno
k odkládání odpadu všeho druhu a stá-
vají se tak smetištìm.

- V pøípadì, že jsou kontejnery na
tøídìný odpad zaplnìné, jistì máte
možnost vyhledat v blízkém okolí jiné
stanovištì, kde se tøídìný odpad dá
odložit do kontejneru.

- Pro úsporu místa v tìchto tøídì-
ných kontejnerech je zapotøebí zmen-
šovat objem odpadù napø. sešlápnutím
plastové láhve nebo rozložením karto-
nù apod.

- Pokud má nìkterý
z podnikatelù zapojených do sys-
tému sbìru, svozu a likvidace od-
padù vìtší množství vytøídìného
odpadu má možnost dohodnout se
pøímo s Technickými službami na
jeho odvozu v urèených termí-
nech a nepøeplòovat tak nádoby
rozmístìné po mìstì urèené pro
obèany.

Pro likvidaci jakéhokoli druhu odpa-
du vytváøí mìsto dostateèný prostor.
Možnost vytváøení dalších sbìrových
míst, zvyšování poètu kontejnerù a
další komfortnìjší nabídky by však pøi-
nesly i další zvýšení místního poplatku
za komunální odpad a tím zatížily roz-
poèty domácností.

Jak využívat kontejnery na tøí-
dìný odpad ?!

Kontejner na sklo: lze ukládat lah-
vové sklo pokud možno bez uzávìrù,
jiné duté sklenìné nádoby,  tabulové
sklo na drobno.

Nelze ukládat zneèištìné láhve, por-
celán, keramika, zrcadla, drátosklo.

Kontejner na plasty: lze ukládat
plastové láhve, kelímky od jogurtù a
ostatních mléèných výrobkù, hraèky,
plastové podnosy a misky, mikroteno-
vé sáèky a folie. Všechny obaly musí
být èisté.

Nelze ukládat linoleum, kabely, mo-
litan, obalový materiál zneèištìný or-
ganickými zbytky, olejem nebo barvou,
polystyren.

Kontejnery na papír:  lze ukládat
noviny, èasopisy, knihy bez vazby, pou-
žitý kanceláøský papír, kartony, balící
papír, krabice, obaly od práškù.

Nelze ukládat zneèištìný papír bar-
vami, použité tapety, asfaltové lepen-
ky, lepící pásky, celofán, hygienický
papír, pytle od cementu a krmiv, alobal,
vazby knih, krabice od nápojù.

Slouží pro odložení všech vytøiditel-

Recyklaèní dvùr v areálu Technických služeb

Provozní doba duben – záøí: pondìlí – ètvrtek 6,00 hod. – 14,00 hod.
pátek 6,00 hod. – 18,00 hod.

øíjen – bøezen: pondìlí – ètvrtek 6,00 hod. – 14,00 hod.
pátek 6,00 hod. – 16,00 hod.

ných druhù komunálního odpadù. Re-
cyklaèní dvùr slouží pro obèany zdar-
ma k odkládání veškerých odpadù,
které nelze odložit do kontejnerù roz-
místìných po mìstì a obcích nebo do
popelnic. Takovými odpady jsou napø.
nábytek, koberce, textilie, pneumati-
ky, linolea, døevo, stavební su�, biolo-
gický odpad a dále nebezpeèný odpad
jako televizory, lednièky, záøivky, vý-
bojky, zbytky barev a øedidel, autoba-
terie. obaly zneèištìné nebezpeènými
látkami.

Pracovníci TS Vám pomohou
s vytøídìním a odložením takových
odpadù.

Kde odkládat baterie a mono-
èlánky

Upotøebené baterie a monoèlánky
jsou nebezpeèným odpadem. Pro odlo-
žení tohoto odpadu slouží kontejnery
umístìné pøímo v obchodech kde se
toto zboží kupuje nebo ve školách.
Z obchodù to jsou prodejny ELPROM
ul. Valdštejnova a ELKO Valenta Vel-
ké námìstí.

Technické služby každoroènì orga-
nizují ve mìstì i tzv. Den harampádí.
Jedná se a službu, která se v prùbìhu
minulých let osvìdèila.Pod heslem „ Co
se nehodí jednomu, hodí se druhému „
,  je možné v urèený den vyložit
z domu odpad, který nemá
v domácnosti již uplatnìní. Jedná se
výhradnì o tyto druhy odpadù : praè-
ky, lednice, sporáky, bojlery, televize,
rádia, umyvadla, klozety starý náby-
tek, železo a barevné kovy, pneumati-
ky osobních aut.

Netýká se odpadu : patøícího do
popelnic, vìtví, listí, shrabkù, pa-
píru, skla plastù a nebezpeèného
odpadu.

Je dùležité aby obèané pokud možno
pøipravily odpad tøeba i pøedcházející
den, protože pracovníci Technických
služeb projedou ulice pouze jednou.
Zaèátek akce je v ulici Sportovní a
pokraèuje Vilovou ètvrtí, Alejí, Malým
námìstím, Velkým námìstím, Nádraž-
ní ul. Plynárenskou, Za høbitovem,
Továrními domky, Na Pískách a konèí
Za pilou.

Vìøím, že oživení systému sbìru, svo-
zu a likvidace odpadù v našem mìstì
pomùže v orientaci jak a kam
s odpady. Odpovìdné tøídìní odpadù
jednoznaènì pomùže i øešit finanèní
stránku tj. výši poplatku za uvedenou
službu.

Øeditel TS
Knettig Josef
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Ještì ke karnevalu
Motto:  „ Z Rio de Janeira až k nám,

cestièka jako mlat.“ Aneb nestal se
z „neprùhledného“ toku financí, prù-
hledný výtok?

Chtìl bych reagovat na letošní prù-
bìh karnevalu. Ne jako pøedseda fot-
balistù (to mnì nebylo doporuèeno), ale
pouze sám za sebe. Mám pocit, že už
dva mìsíce je jak v králickém, tak
i v krajském tisku malován krásný ob-
raz karnevalového RIA, které možná
bylo jen pro nìkoho…

Hned na úvod bych chtìl øíci, že se
snažím v životì nepomlouvat nìkoho,
kdo nad rámec „svého“ dìlá nìco pro
ostatní. Moc dobøe vím, co pøíprava ta-
kové akce jako je karneval stojí práce,
starostí a èasu. Pøesto chci po tom, co
se letos a vlastnì i v minulých letech
kolem karnevalu dìlo, øíci „své„. Po-
kusím se omezit pouze na fakta. Vloni
jsem pøi hodnocení karnevalu v Krá-
lickém zpravodaji napsal, pøes vzájem-
nou neshodu poøadatelù a hospodských
budeme se snažit pøíští rok oslovit a
domluvit se na tom, aby byl karneval
lepší. Do problému se iniciativnì vloži-
la mìstská komise pro Rozvoj cestov-
ního ruchu,  která už v listopadu, svo-
lala schùzku „ znepøátelených „ stran.
Bylo to urèitì nejlepší øešení, protože
si dost dobøe nedovedu pøedstavit, jak
bychom hospodské svolávali my - po-
øadatelé. Po bouølivé debatì o tom, jak
by mìl karneval vypadat jsme jasnì
prohlásili, že za podmínek jež nám byly
navrhovány ho letos dìlat nebudeme.
Pro zajímavosti uvedu, že to bylo poté
kdy nám provozovatel diskotéky vypo-
èítal, že v pøípadì jeho úèasti na karne-
valu by požadoval kompenzaci ve výši
35.000,- Kè (slovy tøicetpìttisíc) od na-
šeho oddílu.

Proto jsem byl velice pøekvapen èlán-
kem v Králickém zpravodaji, kdy novì
vzniklé Sdružení èi ještì komise pro
cestovní ruch (oboje, je témìø to samé)
nedoporuèuje „vzhledem k neprùhled-
nému toku financí„ abychom karneval
poøádali my. Chci veøejnì prohlásit, že
fotbalový klub Jiskra Králíky, který
karneval poøádal v minulosti a poøádal
ho i v minulých skoro deseti letech vede
øádné úèetniètí (vèetnì pøiznávání
DPH), které odevzdává Tìlovýchovné
jednotì v Králíkách. Zisk z akcí jako je
tato jde na èinnost oddílu, který má
v souèasnosti jedno družstvo dospìlých
a pìt mládežnických. Až se najde nìja-
ký anonym (pardon - obèan mìsta, kte-
rý nechtìl být jmenován), jenž se divil
tomu, že jeho syn nemusel za fotbal
platit, tak bych chtìl vzkázat jestli to
náhodou nebylo tím, že jsme ty peníze
dokázali na takovýchto akcích vydìlat.

Jako hlavní poøadatel karnevalu
jsem poprvé v roce 2001 v v „Králic-
ku“ è. 3/2001 uvedl karnevalová èísla.
Tady bych chtìl podotknout, že to byl
poslední karneval, kdy vìtšina hospod
spolupracovala a proto je hodnì srov-
natelný s letošním.

Pøíjmy celkem                   166.200,- Kè
Výdaje                                   96.300,- Kè
èistý zisk fotbalistù          69.900,- Kè
V tom roce jsme od mìsta nedostali

na ohòostroj nic (stál 25.000), od hlav-
ních sponzorù jsme mìli zaplacen pro-
pagaèní materiál a na hotovosti od
ostatních sponzorù jsme dostali 7.000,-
Kè. Nad rámec našeho zisku brali ho-
kejisté podíl 10.500,- a hospody pøíspì-
vek na živou hudbu. Pro ty, kteøí ne-
chtìjí pochopit:  69.900,-  (zisk fotbalis-
tù) + 25.000,- (zaplacení ohòostroje) +
20.000,- (zaplaceno hokejistùm a pøí-

spìvky živou hudbu hospodám) =
114.900,- Kè. To� zhruba výdìlek kar-
nevalu se vstupem 7.000,- Kè v hoto-
vosti a zaplacením propagaèního ma-
teriálu.

A teï 44. králický karneval v èíslech
(letošní Králický zpravodaj).

Pøíjmy celkem       164.400,- Kè
Výdaje                    134.400,- Kè
Èistý zisk                 30.000,- Kè
Kdyby mìsto nezaplatilo 30.000,- za

ohòostroj, jsme na nule a kdyby nebyl
pøíjem od sponzorù 42.800,- (zøejmì je
to 44.800,-, protože souèet na titulní
stranì zpravodaje je nesprávný) jsme
hluboko v mínusu! Tady pøibrzdím, pro-
tože získat tolik penìz od sponzorù  je
chvályhodné. My jsme to nedokázali.
Další vìc, kterou musím sportovnì
k zisku letošního karnevalu pøidat je
èástka z prodeje fotbalového oddílu na
Støelnici. Byla 23.000,- Kè.  Chci poøa-
datelùm samozøejmì podìkovat za to,
že nám prodej vùbec “pustili“. Nicmé-
nì musím pro ty, kteøí nechtìjí vidìt
výsledek konstatovat:

30.000,- (dalo mìsto na ohòostroj) +
44.800,- (peníze od sponzorù) + 4.000,-
(podíl fotbalu) = 78.800,- Kè (vstupní
peníze do karnevalu). Èistý zisk z kar-
nevalu je 30.000,- plus 23.000,- z pro-
deje fotbalu plus pøíspìvky hospodským
na hudbu (nevím kolik). A� budu poèí-
tat jak chci,  do plusových èísel se zøej-
mì nedopoèítám. A tak se vrátím
k nadpisu èlánku. Kaiserova písnièka
z poøadu „Možná pøijde i kouzelník“ je
ironie, ale náš „neprùhledný tok finan-
cí“ vytvoøil stotisícový zisk, letošní „prù-
hledný“ možná i mínus.

Na závìr už jen technickou poznám-
ku. Chtìl bych se poøadatelù zeptat,
proè byl letos 44. králický karneval,
když vloni byl 41. Jestliže každý nový
poøadatel bude poèítat po svém, pak
bude v historii a v kronikách pìkný
nepoøádek ... !

Miloslav Èernohous

Vyjádøení Sdružení pro králický karneval
Dne 9. 3. 2004 na jednání zastupitel-

stva mìsta byla vznesena pøipomínka
k výši vyúètování i celkové organizaci
44. králického karnevalu. Výtce, že 44. krá-
lický karneval byl finanèním fiaskem, bych
chtìla v krátkosti oponovat.

Proè vùbec vzniklo Sdružení pro králický
karneval? Komise pro cestovní ruch pøi
radì mìsta  projednávala body, které se
týkaly Králík a jeho okolí z hlediska roz-
voje cestovního ruchu (propagace mìsta,
vytvoøení zázemí, zlepšení služeb apod.).
Komise dospìla k závìru, že kdyby kar-
neval mìl pokraèovat v duchu roku 2003,
mohla by být tradice pro další roky ohrože-
na. Výsledkem dlouhodobého  a  složitého
jednání za pøítomnosti m.j.vedení TJ Jis-
kra Králíky p. Dušánka, zástupcù jednot-
livých sportovních oddílù, jiných zájmových
spolkù a sdružení, majitelù restaurací a
hospod, vzniklo 7. 1. 2004 Sdružení pro
králický karneval, které má své IÈO a ban-
kovní úèet. Byly sepsány podmínky, za kte-
rých by byli majitelé soukromých podnikù
ochotni úèastnit se  celé akce. I pøíspìvek

na hudbu hospodským je jednou
z dohodnutých podmínek, ostatnì hudbu
hradilo sdružení v plném rozsahu i fotba-
listùm, hokejistùm, organizátorùm dìt-
ských karnevalù. Pøíspìvku na hudbu se
vzdal p. Koller, èímž mu tímto dìkujeme.
Úèast majitelù restauraèních zaøízení na
této akci je èistì dobrovolnou záležitostí a
bez jejich pomoci by se karneval v tomto
rozsahu nemohl uskuteènit. Vždy� by mohl
karneval probìhnout pouze na Støelnici
nebo v sokolovnì! Samozøejmì by tomu
odpovídal výnos z celé akce a karneval by
ztratil své jedineèné postavení. Nebo víte
o jiném dvoudenním karnevalu a
v takovém rozsahu v republice?

Další zmìnou v celé koncepci karneva-
lu byl i sobotní koncert skupiny Ready Kir-
ken.  Myšlenka pozvat hudební skupinu
na sobotu, a tím pøilákat co nejvíce ná-
vštìvníkù do Králík, aby se zvýšila atrak-
tivita druhého dne, nebyla lichá. Èisté
náklady sdružení na uspoøádání koncertu
lze ztìží vyèíslit, protože i koncert byl sou-
èástí celé akce (propagace - tisk plakátù a

vstupenek, Rádio Èerná Hora, pronájem
sálu, ozvuèení a osvìtlení bylo využito i
pro dìtský karneval a veèerní diskotéku
atd.). Èástka 46.069,50 Kè zahrnuje ho-
noráø, cestovné, ozvuèení a osvìtlení (viz
výše), obèerstvení skupiny.

Organizace vlastního prùbìhu karneva-
lu byla svìøena v kulturním domì Klubu
Na Støelnici oddílùm kopané a starých
pánù (zisk ze šatny a prodej obèerstvení),
v sokolovnì oddílu ledního hokeje. Zástup-
ci ostatních sportovních oddílù a spolkù:
Sdružení dobrovolných hasièù (p. Vlèek),
oddíl stolního tenisu (p. Vyšohlíd, p. Do-
stál), fotbalový klub Boøíkovice (p. Øehák),
oddíl volejbalu (p. Fialová. p. Šulcová),
ASPV (p. Kubešová), oddíl hokeje (p. Lie-
pold), sdružení zahrádkáøù (p. Cacková,
p. Vavrušová), florbalu ( L. Malý, K. Štì-
pán) -         byli zapojeni do výbìru vstup-
ného v jednotlivých provozovnách. Bez je-
jich pomoci by sdružení nedosáhlo na zisk
ze vstupného. Jim náleží podìkování i od-
mìna 1500,- Kè na jednu provozovnu, jistì

(Dokonèení na následující stranì)
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Termíny  sbìrných a mobilních
sbìrných dvorù  v roce 2004

Termíny sbìrných dvorù – KRÁLÍKY

ul. Tkalcovská 10. 4. 2. 10.
u pivovaru 10. 4. 2. 10.
ul. Kosmonautù 17. 4. 9. 10.
parkovištì u Reichlù 17. 4. 9. 10.
Parkovištì u Úøadu práce 17. 4. 9. 10.
Prostranství u Zvláštní školy 24. 4. 16. 10.
ul. Polní 24. 4. 16. 10.
Dvùr Technických služeb 1. 5. 23. 10.
høištì za ÈMPK 1. 5. 23. 10.
parkovištì u Støelnice 8. 5. 30. 10.
ul. V aleji 8. 5. 30. 10.

Den HARAMPÁDÍ termín 18. záøí 2004.

Provoz sbìrných dvorù – obce

Dolní Hedeè pojezd po obci 15. 5.
Èervený Potok pojezd po obci 15. 5.
Horní Lipka pojezd po obci 22. 5.
Prostøední Lipka pojezd po obci 22. 5.
Heømanice pojezd po obci 22. 5.
Dolní Lipka pojezd po obci 29. 5.
Dolní Boøíkovice pojezd po obci 29. 5.

Sbìrné dvory budou  organizovány pojezdem pouze v obcích, vždy
od 700 hod. odpad je tøeba pøipravit na hromady k silnici.

Vyjádøení Sdružení

pro králický karneval

ji rádi použijí na èinnost svého spolku èi
oddílu.

Nedílnou souèástí akce je výzdoba, na
které se podílely všechny školy. I to bylo
snahou sdružení, aby se do pøípravy kar-
nevalu zapojilo co nejvíce lidí,  tedy i dìtí.
Sdružení hradilo potøebný materiál pro
vytvoøení výzdoby. Za pìkné obrázky, kte-
ré vytvoøily dìti se svými uèiteli, jim patøí
dík. Školy obdrží pøíspìvek 500,- Kè na
odmìny v rùzných soutìžích.

  Pøíjmem sdružení bylo pouze vstupné,
reklama a prodej tomboly, výdaji hudba,
pronájem, propagace, výzdoba atd.
V koneèném vyúètování nejsou zahrnuty
pøíjmy a výdaje v kulturním domì a soko-
lovnì, které mìly v kompetenci oddíly ko-
pané, starých pánù a hokejistù. Ne vše
probíhalo hladce a k plné spokojenosti.
Jistì jsme udìlali øadu chyb. Pøi výètu
sponzorù a dárcù v minulém èísle jsme
napøíklad neúmyslnì zapomnìli na pana
Èestmíra Doubravu, který poskytl dar do
tomboly a paní Olgu Pavelkovou – spon-
zorský dar.U sponzorských darù jsme mìli
od jednoho sponzora pøislíbený pøíspìvek
Kè 2000,-.  Tento pøíspìvek nakonec nebyl
našemu sdružení poskytnut. Pokud  by
bylo potøeba dalšího vysvìtlení, rádi Vám
jej osobnì zodpovíme.

Za Sdružení pro králický karneval
Alena Krabcová

(Dokonèení z pøedcházející strany)

Dotaèní a pøíspìvkový program mìsta
Rada mìsta projednala dne 23. 3.

2004 žádosti o pøidìlení dotací (pøíspìv-
kù) na základì vyhlášeného dotaèního
programu pro rok 2004. Rada mìsta
rozhodla o rozdìlení na jednotlivé akce
takto:

Sportovní aktivity A1 - Pøíspìvky
na dopravu mládežnických družstev
na soutìže a turnaje:

TJ Jiskra Králíky, oddíl kopané - ces-
tovné jaro 2004 - 50 %, maximálnì do
èástky 19 241,- Kè.

TJ Jiskra Králíky, oddíl stolního te-
nisu -cestovné - 70 %, maximálnì do
èástky 4 900,- Kè.

TJ Jiskra Králíky, oddíl ledního ho-
keje - cestovné - 50 %, maximálnì do
èástky 26 923,- Kè (podléhá schválení
zastupitelstvem mìsta).

TJ Sokol Boøíkovice - cestovné - 70
%, maximálnì do èástky 3 836,- Kè.

A3 - Podpora sportovních turnajù
poøádaných školskými zaøízeními:

Základní škola Moravská, Králíky -
Školní olympiáda 2004 - 30 %, maxi-
málnì do èástky 1 800,- Kè.

B1 - Aktivity oživující kulturní a
spoleèenský život ve mìstì a na ves-
nicích:

SDH Heømanice - Pálení èarodìjnic
- 50 %, maximálnì do èástky 1 000,-
Kè.

SDH Dolní Boøíkovice - Dìtský den
- 50 %, maximálnì do èástky 750,- Kè.

Zvláštní škola Králíky - Velikonoèní
výstava - 50 %, maximálnì do èástky
2 090,50 Kè.

SDH Dolní Boøíkovice - Pálení èaro-
dìjnic a kácení máje - 50 %, maximál-
nì do èástky 1 450,- Kè.

B2 - Akce pro dìti a mládež:
Osadní výbor Prostøední Lipka - Dìt-

ský den - 50 %, maximálnì do èástky
3 000,- Kè.

SDH Heømanice - Dìtský den a ká-
cení máje - 50 %, maximálnì do èástky
1 500,- Kè.

Mateøská škola Prostøední Lipka -
Plavání a školní výlet - 40 %, maximál-
nì do èástky 3 200,- Kè.

Mateøská škola Èervený Potok - Vý-
let a akce pro dìti - 40 %, maximálnì
do èástky 4 000,- Kè.

Mateøská škola Pivovarská, Králíky
- Zahradní slavnost - 40 %, maximálnì
do èástky 4 788,- Kè.

Osadní výbor Dolní Lipka - Dìtský
den - 50 %, maximálnì do èástky
1 000,- Kè.

Osadní výbor Dolní Lipka - Pálení
èarodìjnic - 50 %, maximálnì do èást-
ky 500,- Kè.

SDH Králíky - Zimní hasièské klání
- 50 %, maximálnì do èástky 2 000,-
Kè.

Gymnázium Králíky - Majáles 2004

- 50 %, maximálnì do èástky 5 000,-
Kè.

Základní umìlecká škola Králíky -
Tanèíme pro radost - 50 %, maximálnì
do èástky 3 000,- Kè.

Mateøská škola Moravská, Králíky -
Drakiáda - 40 %, maximálnì do èástky
4 000,- Kè.

C1 - Podpora spolkové èinnosti a
dalších aktivit:

Osadní výbor Prostøední Lipka - Vy-
budování dìtského koutku - 30 %, ma-
ximálnì do èástky 3 000,- Kè.

RM schvaluje pøesun prostøedkù na
krytí poptávky v žádostech o grant B2
z prostøedkù na rozdìlení grantù v od-
dìlení B1. RM rovnìž ukládá starosto-
vi mìsta, aby pøedložil na nejbližším
jednání ZM schválení pøíspìvku pro TJ
Jiskra Králíky - oddíl ledního hokeje.

Výše pøíspìvku je vypoèítána z pøed-
ložené žádosti podle schválených zásad.
V pøípadì, že žadatel uskuteèní akci
s menšími náklady, bude pøíspìvek
krácen v odpovídající výši.

Pøíjemci dotace (pøíspìvku) musí
provést øádné vyúètování akce podle
schválených zásad a pokynù. Formu-
láø a pokyny pro vyúètování pøíspìvku
si žadatelé mohou vyzvednout na od-
boru školství, kultury a tìlovýchovy
MÚ Králíky, pøípadnì je možné je stáh-
nout z www.kraliky.cz
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Z pracovního kalendáøe
vedení mìsta

Výpis z jednání
Rady mìsta Králíky
24. 2.
- souhlasí s posunutím hodiny noèního klidu na 03.00 hodinu

ranní v souvislosti s konáním plesu v Klubu Na Støelnici dne 28.
2. 2004.

- souhlasí s posunutím hodiny noèního klidu na 04.00 hodinu
ranní v souvislosti s konáním plesu v Klubu Na Støelnici dne 12.
3. 2004.

- schvaluje bezplatné zapùjèení kulturního sálu v Prostøední
Lipce v období mìsíce února divadelnímu souboru Lipka za úèe-
lem konání zkoušek divadelního pøedstavení.

- schvaluje poskytnutí pøíspìvku na nákup cen v rámci Mis-
trovství Èeské republiky ve sjezdovém lyžování žactva, Dolní Mo-
rava 2. 3. 2004, ve výši do 2.000,- Kè proti doloženým nákladùm.

2. 3.
- schvaluje poskytnutí finanèní dotace na èinnost Obèanského

sdružení Kontakt, a to ve výši 2.000,— Kè, proti doloženému
dokladu.

- bere na vìdomí stížnost p. Baèovkého a p. Urbana a ukládá
odboru vnitøních vìcí  ve vìci stížností na porušování noèního
klidu aktivnìji spolupracovat s Policií Èeské republiky.

16. 3.
- doporuèuje bezúplatný pøevod pozemkù podle § 5 odst. 1

Jednání
3. 3. - starosta a místostarosta v Tìchonínì se starostou Jiøím

Junkem a místostarostkou pí. Jentschkovou o možnostech pøipoje-
ní obce Tìchonín s místními èástmi Stanovník a Celné do správní-
ho obvodu povìøeného úøadu III. stupnì v Králíkách.

8. 3. - místostarosta na KÚ Pardubice, odevzdání žádosti o grant
na reprezentativní publikaci „Králicko - kraj pøírodních scenérií,
køes�anských tradic a pohnuté historie“.

9. 3. - místostarosta v polském Miêdzylesie na dojednání termí-
nù a dalších záležitostí, pokraèování projektu „Trhy/targi - Králíky/
Miêdzylesie“.

10. 3. - místostarosta na jednání organizaèního výboru akce
„Králíky Králíkùm aneb Setkání Králíkù v Králíkách“.

12. 3. - starosta a místostarosta na Mìstském úøadì v Hanušo-
vicích se starostou p. Malcharczikem a p. Machovským na téma
protipovodòová opatøení, práce úøadù a Nadace Franze Schuber-
ta.

17. 3. - úèast starosty a místostarosty na jednání Zastupitel-
stva obce Tìchonín, vystoupení ve vìci pøipojení obce k PÚ III.
stupnì Králíky.

18. 3. - s Ing. Petrem Šilarem o Králické pevnostní oblasti,
Programu obnovy venkova a podpoøe projektù mìsta u vedení Par-
dubického kraje.

23. 3. - starosta na jednání v Èeské centrále rozvoje cestovního
ruchu (Praha) o možnostech rozvoje  cestovního ruchu na Králicku
a zpùsobech jeho prezentace.

24. 3. - starosta s náèelníkem HZS okresu ÚO, plk. Ing. Krou-
líkem o havarijním plánu Pardubického kraje pro povìøený region
Králíky.

25. 3. - starosta a místostarosta na jednání starostù mikroregi-
onu Králicko v Králíkách se zástupci VÚS Pardubice Josefem Døe-
vínkem o bezúplatném pøevodu pøedváleèného opevnìní na obce.

26. 3. - místostarosta na valné hromadì Sdružení obcí Orlicko
v Bystøeci.

Návštìvy
2. 3. - starosta na závodech RKZ – 5 (souèást Mistrovství ÈR

žactva) na Dolní Moravì.
19. – 21. 3. - starosta na pozvání partnerského mìsta Villmar

na zakládající schùzce „Partnerského spolku Villmar“.

písm. e) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù –
p.p.è. 1053/4, 1069/16, 1069/17, 1069/18, 1084/3, 1084/5, 2254/
3, 2254/8 a 2254/10 vše v k.ú. Králíky od Pozemkového fondu
ÈR na mìsto Králíky a ukládá MO pøedložit bod na jednání ZM.

- souhlasí s poskytnutím finanèního pøíspìvku na èinnost Èes-
kého klubu nedoslýchavých HELP  Ústí nad Orlicí, a to ve výši
1.000,- Kè.

- souhlasí s použitím znaku mìsta na pohlednicích vydáva-
ných firmou Sprint, Olomouc v nákladu 2000 ks ve dvou druzích.

- souhlasí s podáním žádostí o pøipojení základní knihovny
v Dolní Lipce, poboèky Mìstské knihovny Králíky,  k internetové
síti.

23. 3.
- schvaluje opravu støechy vozidla ZIL 135, exponátu vojenské-

ho muzea ve vlastnictví mìsta Králíky lepenkou IPA. Opravu
provede firma Armyfort, s.r.o., Brno, z prostøedkù urèených pro
VMK z rozpoètu mìsta, v duchu platné mandátní smlouvy.

- schvaluje konání Chovatelského trhu v Prostøední Lipce dne
17. 4. 2004. Dále RM schvaluje dohodu o organizaci Chovatelské-
ho trhu a povìøuje starostu mìsta podpisem dohody s SDH Pro-
støední Lipka.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 3
konaného dne 9. bøezna 2004

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (9)
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Pavel Kalianko ( 10 )
Jan Škarka (4) Ing. Pavel Strnad ( 11 )
Mgr. Jarmila Berková ( 5 ) Jan Holèapek ( 12 )
Jarmila Venzarová (6) MUDr. Marie Špièková ( 13 )
Mgr. Dušan Krabec (7) Mgr. Karel Hlava (14)
Arnošt Juránek ( 8 ) Antonín Vyšohlíd ( 15 )

Hlasování zastupitelù: +  pro,   -  proti,   o  zdržel se hlaso-
vání,   x  nepøítomen

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven Ing.
Roman Kosuk (1)

Za MìÚ:
pí Kubíèková, p. Macháèek, p. Èuma, p. Divíšek.

Program jednání:
01. Zahájení a prezentace
02. Urèení ovìøovatelù zápisu
03. Zprávy RM
04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace
4.2 Vyhláška o místních poplatcích 3/ 2004
4.3 Vyhláška o místním poplatku za komunální

odpady 2/ 2004
4.4 Koncept rozvoje turistického ruchu - vstupní

informace
4.5 Regenerace panelového sídlištì v Králíkách
4.6 Informace o èerpání fondu rozvoje bydlení

05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

01. Zahájení a prezence
Starosta mìsta Mgr. Krabec zahájil zasedání pøivítáním pøí-

tomných èlenù ZM Králíky a navrhl doplnìní programu ZM bodem
4.5 Regenerace panelového sídlištì v Králíkách. Mgr. Nìmeèek
požádal o doplnìní programu ZM bod 4.6 Informace o èerpání
fondu rozvoje bydlení. Takto byl program jednání schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 10. 2. 2004

Mgr. Berková a MUDr. Marie Špièková nevznesly pøipomínky.
Ovìøovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni

Mgr. Hlava a Mgr. Stejskal.

03. Zprávy rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl pan Juránek.
p. Juránek – pøednesl rozpis nákladù OON:
právník, pøestupková komise 88 000,- Kè
obøadníci 22 000,- Kè
VPP           100 000,- Kè
terénní pracovník 25 000,- Kè
vesnické rady 15 000,- Kè
redakèní rada 13 000,- Kè
logopedie 12 000,- Kè
správní pøestupková komise 14 000,- Kè
úklid, záskok 15 000,- Kè
výpomoc peèovatelky   7 000,- Kè
peèovatelská služba   6 000,- Kè
p. Doubrava – vznesl námitku, že pana Boušku nežádal

o pøesná èísla, nýbrž o vysvìtlení, proè se v tomto bodì rozpoètu
oèekává tak vysoký nárùst.

Ing. Strnad – kritizuje zpùsob, jak RM rozhodla ohlednì smì-
ny bytù.

p. Juránek - podle zákona, pokud pronajímatel bez závaž-
ných dùvodù odepøe souhlas s výmìnou bytu, mùže soud na
návrh nájemce rozhodnut ve prospìch nájemce. Sám se domnívá,
že by� to umožòuje zákon, mùže to být zpùsob jak obejít vyhlášku
o pøidìlování bytù.

Mgr. Krabec – navrhl, oproti schválenému programu,
pøesunutí bobu 4.2 a 4.3, jako body 4.1 a 4.2 pøed majetkové
operace, jako bod 4.3, z dùvodu, že paní Kubíèková není
pøítomna, tento návrh byl schválen.

04. Hlavní jednání

04.1 Vyhláška o místních poplatcích 3/2004
p. Macháèek – pøednesl zmìny, které požaduje právní odbor

Krajského úøadu v Pardubicích v mìstské vyhlášce o místních
poplatcích è. 3/ 2004.

Mgr. Krabec –  shrnul zmìny ve vyhlášce o místních poplat-
cích.

Èl. è. 3  Poplatek z ubytovací kapacity odstavec è. 3  -
vypuštìn údaj „úèel pobytu“ z dùvodu nadbyteènosti.

Èl. è. 4  Poplatek za užívání veøejného prostranství od-
stavec è 4 – u sazby  poplatkù za zaøízení pro poskytování prodeje
rozlišeno na poplatky za poskytování prodeje a poskytování slu-
žeb. Sazba za zaøízení pro poskytování služeb byla stanovena na
10 Kè za m2 /den (vychází ze zákona).

Èl. è. 4  Poplatek za užívá veøejného prostranství odsta-
vec è. 7 písmeno B - osvobození od poplatku, vypuštìn termín
pøíspìvkové organizace mìsta Králíky a to z dùvodu možné dis-
kriminace ostatních pøíspìvkových organizací.

ZM/2004/03/041: ZM schvaluje vyhlášku Mìsta Králíky
è. 3/ 2004 o místních poplatcích.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.2 Vyhláška o místním poplatku za kom. odpady 2/
2004

p. Macháèek – uvedl zmìny, které požaduje právní odbor
Krajského úøadu v Pardubicích provést ve vyhlášce o místním
poplatku za kom. odpady è. 2/ 2004.

Mgr. Krabec – Èl. 6 odstavec 2- osvobození a úleva od poplat-
kù, zmìnìn termín správce poplatkù na RM Králíky.

ZM/2004/03/042: ZM Králíky schvaluje vyhlášku Mìsta
Králíky 2/2004  o místním poplatku za provoz systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a od-
straòování komunálních odpadù pro rok 2004.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3 Majetkové operace

4.3.1 Prodej volného bytu è. 40 v èp. 816 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: MO v souladu s usnesením RM/2003/41/739 ze dne
25. 11. 2003 zveøejnil nabídku prodeje volného bytu è. 40 v èp.
816 v ul. Leoše Janáèka v Králíkách vèetnì spoluvlastnického
podílu na st.p.è. 1391/1 v k.ú. Králíky. O koupi projevilo zájem
12 žadatelù, ve stanoveném termínu bylo doruèeno 6 obálek. Po
rozlepení bylo konstatováno, že paní Novotná nabídla 104.000,-
Kè, paní Himmerová 90.000,- Kè, paní Macková 103.000,- Kè,
manželé Borovièkovi 122.000,- Kè, manželé Schwarzerovi 71.500,-
Kè. Nejvyšší nabídka byla od manželù Petrových, kteøí nabízí
kupní cenu ve výši 151.110,- Kè. RM doporuèila prodej volného
bytu manželùm Petrovým za kupní cenu 151.110,- Kè.

MUDr. Špièková – jak velký je to byt.
pí. Kubíèková – „garsonka“.
p. Škarka – vysvìtlil, že obálky byly otevírány za úèasti všech

žadatelù pøímo na jednání RM.
ZM/2004/03/043: ZM schvaluje prodej volného bytu è. 40

v èp. 816 v ul. Leoše Janáèka a spoluvlastnického podí-
lu ve výši 10/1000 na st.p.è. 1391/1 vše v k. ú. Králíky
manželùm Radkovi a Chuyen Petrovým, Králíky 663, za
kupní cenu ve výši 151.110,- Kè.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3.2 Prodej pozemku p.p.è. 543/2 v k.ú. Dolní Hedeè
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Eliášovi za úèelem

zajištìní pøístupu k nemovitosti èp. 12, kterou vlastní. Jedná se
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o pozemek o výmìøe 125 m2, pozemek je zatížen vìcným bøeme-
nem pro oprávnìnou a.s. Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 1.810,- Kè.

ZM/2004/03/044: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
543/2 v k.ú. Dolní Hedeè manželùm Karlu a Annì Eliášo-
vým, Dolní Hedeè 16 za kupní cenu 1.810,- Kè.

Hlasování: 12:0:2 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +   o   +    +  +   +      +      o      +      +      +      +

4.3.3 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12
na ostat. stav. objektu – kolnì na st.p.è. 551 a st.p.è.
551 v k.ú. Králíky

Obsah: Jedná se o kolnu, která pøísluší k bytu è. 6 v èp. 404
v ul. U Zastávky v Králíkách. Vlastníkem bytu je paní Jílková.
Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn. Pøedmìtem prodeje je
spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na objektu a stavební parcele.
Kupní cena 3.873,- Kè. Do doby prodeje všech spoluvlastnických
podílù navrhuje MO uzavøít smlouvu o smlouvì budoucí.

ZM/2004/03/045: ZM schvaluje prodej spoluvlastnické-
ho podílu ve výši 1/12 na ostatním stavebním objektu –
kolnì na st.p.è. 551 a st.p.è. 551 v k.ú. Králíky paní Moni-
ce Jílkové, Králíky 404 za kupní cenu 3.873,- Kè. Zároveò
schvaluje do doby prodeje všech spoluvlastnických podí-
lù uzavøít smlouvu o budoucí kupní smlouvì.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3.4 Prodej obsazeného bytu è. 16 v èp. 816 v ul.
Leoše Janáèka a nebytové jednotky – garáže è. 113
vše v k.ú. Králíky

Obsah: Jedná se o prodej poslední bytové jednotky v èp. 816
a nebytové jednotky – garáže vymezené podle zvláštního zákona
è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù. Oprávnìným ná-
jemcem je pan Karol Lalík, kterému byla zaslána nabídka
k pøevodu obou jednotek (pùvodní nabídka byla zaslána zesnu-
lé družce). Pøedmìtem prodeje je bytová jednotka è. 16 v èp. 816
a spoluvlastnický podíl ve výši 8/1000 na st.p.è. 1391/1 za kupní
cenu ve výši 34.614,- Kè a dále nebytová jednotka – garáž è. 113
na st.p.è. 1391/1 a spoluvlastnický podíl ve výši 6/1000 na st.p.è.
1391/1 vše v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 46.750,- Kè.

ZM/2004/03/046: ZM schvaluje prodej bytové jednotky
è. 16 v èp. 816 vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši 8/
1000 na st.p.è. 1391/1 za kupní cenu ve výši 34.614,— Kè a
dále nebytové jednotky – garáže è 113 na st.p.è. 1391/1
vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši 6/1000 na st.p.è.
1391/1 za kupní cenu ve výši 46.750,- Kè vše v k.ú. Králí-
ky panu Karolu Lalíkovi, Králíky 816.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3.5 Prodej pozemku p.p.è. 223/2 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Brùnovi za úèelem

rozšíøení zahrady z dùvodu údržby objektù na st.p.è. 671 v k.ú.
Králíky. Jedná se o oddìlený pozemek o výmìøe 302 m2. Zámìr
prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 50,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem, tj. 20.558,- Kè.

ZM/2004/03/047: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
223/2 v k.ú. Králíky manželùm Darinì a Miroslavu Brù-
novým, Králíky 549 za kupní cenu 20.558,- Kè.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3.6 Prodej pozemkù p.p.è. 1551/4 a p.p.è. 1153/3
v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: O koupi pozemkù požádali spoluvlastníci nemovitosti
na st.p.è. 150 v k.ú. Dolní Boøíkovice za úèelem scelení pozem-
kù. Jedná se o novì zamìøené pozemky o celkové výmìøe 466 m2.
Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 20,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem, tj. 16.195,- Kè.

ZM/2004/03/048: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
1551/4 a 1153/3 v k.ú. Dolní Boøíkovice do podílového
spoluvlastnictví, a to ideální ètvrtinu manželùm Ing. Iva-
nu a Mgr. Janì Lokvencovým, Pardubice 150  za kupní
cenu ve výši 4.050,- Kè, ideální ètvrtinu manželùm Ing.
Josefu a Janì Szabó, Praha 1948 za kupní cenu 8.095,- Kè
a ideální polovinu manželùm Liboru a Lucii Cempírko-
vým, Pardubice 1453 za kupní cenu ve výši 4.050,- Kè.

Hlasování: 12:0:2 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +   o    +   +   +  +      +      +      +      o      +      +

4.3.7 Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 628/54
v k.ú. Králíky

Obsah: Manželé Roèkovi požádali o koupi pozemku za úèelem
udržování pozemku. Jedná se o èást pozemku o výmìøe 133 m2,
žadatel pozemek užívá a má ho v pronájmu. Dle odboru VTS
pozemek navazuje na pozemky žadatele, spoleènì tvoøí funkèní
celek, na pozemku se nenachází podzemní sítì. Dle odboru RR je
ÚP zpracován, území je øešeno jako zahrada u RD èp. 757
v Králíkách. RM doporuèila prodej pozemku a navrhla kupní
cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

Mgr. Krabec - pøednesl žádost p. Roèka o zlevnìní pozemku
na 40,- Kè/ m2.

Mgr. Holèapek – navrhl snížit kupní cenu za èást pozemku
p.p.è. 628/54 v k.ú. Králíky na 40,- Kè/m2.

Hlasování: 4:3:7 (neschváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   o    o   o   o   +    o   +   -      +      -       +      o      -       o

ZM/2004/03/049: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemku p.p.è. 628/54 v k.ú. Králíky  za kupní cenu 50,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prode-
je zveøejnit.

Hlasování: 12:0:2 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +    +  +   o    +   +  +      +      +      o      +      +      +

4.3.8 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 557/2 v k.ú. Dol-
ní Hedeè

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Kuèerovi
z Bohumína za úèelem scelení pozemkù a rozšíøení zahrady. Jedná
se o pozemek o výmìøe 30 m2, který žadatelé udržují. O zbývající
pozemky si požádali již døíve a ZM schválilo dne 09.09.2003
zámìr prodeje. Pozemek, který je pøedmìtem zámìru prodeje,
byl novì zamìøen. RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu
20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/03/050: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 557/2 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu 20,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zve-
øejnit.

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +   +   +    +   +  +     +      +       o     +       +      +

4.3.9 Odklad splatnosti kupní ceny
Obsah: Manželé Tesaøovi žádají o odklad splatnosti kupní ceny

za koupi bytu è. 816/24 a garáže è. 816/111 v k.ú. Králíky.
Z celkové kupní ceny ve výši 147.523,- Kè byla øádnì a v termínu
uhrazena èástka ve výši 37.523,- Kè. Zbývající èást kupní ceny ve
výši 110.000,- Kè bude hrazena èerpáním úvìru ze stavebního
spoøení. Pøestože byly ze strany kupujících splnìny všechny pod-
mínky pro poskytnutí úvìru ze stavebního spoøení,  z dùvodu
pracovní vytíženosti zástupce stavební spoøitelny se podpis úvì-
rové smlouvy zdržel. V souèasné dobì žadatelé podepsali smlou-
vu a již došlo k èerpání úvìru. Splatnost zbývající èásti kupní
ceny byla dne 17.02.2004. Žadatelé požádali o prodloužení ter-
mínu splatnosti o 30 dnù od pùvodního data splatnosti.
K dnešnímu datu je již kupní cena v plné výši uhrazena. RM
doporuèila schválit prodloužení termínu splatnosti kupní ceny.

ZM/2004/03/051: ZM schvaluje prodloužení splatnosti
kupní ceny za koupi bytu è. 816/ 24 pro manžele Tesaøovi,
Králíky, o 30 kalendáøních dnù formou dodatku ke kupní
smlouvì s tím, že kupní cena bude povýšena o roèní úro-
kovou sazbu 4,75 %, tj. o 435,- Kè.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3.10 Bezúplatný pøevod dìlostøelecké tvrze „Hùr-
ka“

Obsah: Na základì usnesení RM/2003/44/812 ze dne
16.12.2003 zahájil MO jednání s Vojenskou ubytovací správou
Pardubice o pøevedení vojenské tvrze „Hùrka“. Dìlostøelecká tvrz
„Hùrka“ se skládá z objektù – vchodového srubu, dìlostøelecké-
ho srubu, objektu pro otoènou výsuvnou dìlovou vìž, dvou pìchot-
ních srubù – K-S 10 (VEÈ 172), K-S 11 (VEÈ 173), K-S 12 (VEÈ
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171), K-S 13 (VEÈ 169) v k.ú. Prostøední Lipka a K-S 12A (VEÈ
170) v k.ú. Králíky. Dle sdìlení VUSS Pardubice jsou objekty
tvrze „Hùrka“ geodeticky zamìøeny (nutný pøedpoklad pro pøe-
vod), znalcem ocenìny nejsou (pøedpokládané náklady do cca
10.000,- Kè/objekt). RM doporuèila požádat o bezúplatný pøevod
pro veøejné úèely.

ZM/2004/03/052: ZM schvaluje bezúplatný pøevod dìlo-
støelecké tvrze „Hùrka“ – objektù K - S 10 (VEÈ 172), K –
S 11 (VEÈ 173), K – S 12 (VEÈ 171), , K – S 13 (VEÈ 169)
v k.ú. Prostøední Lipka a K – S 12A (VEÈ 170) v k.ú.
Králíky od ÈR-Ministerstva obrany na mìsto Králíky.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

p. Juránek – vyzval p. Kubíèkovou k vyjádøení, zda prokaza-
telným dùvodem, proè odepøít smìnu bytu, mùže být bytový po-
øadník mìsta (paní Kubíèková nebyla pøítomna pøi ètení  zápisù
z jednání RM).

pí. Kubíèková – jedná se o smìnu bytu, nikoliv o pøidìlení
bytu. Zøejmì existence bytového poøadníku není závažným dùvo-
dem pro smìnu bytu.

Mgr. Krabcová – upozornila, že v zájmu mìsta je dùkladnì
si pohlídat, aby se do obecního bytu nedostal neplatiè. V tomto
pøípadì by se jednalo o závažný dùvod, proè nepøistoupit na smì-
nu.

4.4 Koncept rozvoje turistického ruchu - vstupní
informace

Mgr. Krabec - pøednesl dùvodovou zprávu ke konceptu rozvoje
turistického ruchu v Králíkách a okolí. Mìsto dosud postrádá
komplexní koncept rozvoje turistického ruchu. Existuje studie
s názvem „Program rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské pa-
horkatiny“, která vznikla v roce 2002 (zastupitelé ji obdrželi
elektronickou poštou). Zde jsou naznaèeny smìry dalšího vývoje
oblasti, ale pouze obecnì. Vìnuje se regionu jako celku a nepracu-
je s jednotlivými projekty – pouze hodnotí souèasný stav a po-
jmenovává tendence a trendy. Nový koncept by mìl zahrnovat
všechny  možné a dostupné oblasti rozvoje turistiky – od nabídky
v oblasti kulturní, pøes sportovní a volnoèasové aktivity až
k øešení infrastrukturních otázek (doprava, zásobování).

ZM/2004/03/053: ZM schvaluje zahájení prací na kon-
ceptu rozvoje turistického ruchu v Králíkách a okolí.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

p. Pauk – se ptá, kdo bude koncept pøipravovat?
p. Juránek – na základní osnovì pracuje pracovní skupina,

v které jsou Mgr. Krabcová, p. Pecháèek, p. Divíšek, p. Juránek.
Ta bude poté pøedložena k diskuzi RM a ZM.  Jména tvùrcù
však nejsou tím nejpodstatnìjším, dùležité je, aby taková kon-
cepce vùbec vznikla.

4.5 Regenerace panelového sídlištì v Králíkách

Obsah: RM svým usnesením schválila podání žádosti o dotaci
na financování stavby „Regenerace panelového sídlištì“ – l. eta-
pa. Pøedmìtem této etapy je kompletní rekonstrukce povrchù
ulice V Bytovkách. Má být provedeno snížení vozovky s výmìnou
asfaltového krytu, provedena výmìna obrubníkù a pøilehlých chod-
níkù. Dojde k rekonstrukci kanalizace, veøejného osvìtlení a
k výmìnì ulièních vpustí vèetnì zaústìní do hlavní kanalizace.
ZM svým usnesením ZM/2002/03/043 schválilo uvolnìní prostøed-
kù z rozpoètu mìsta na tuto stavbu již v roce 2002, ale
k realizaci v tomto roce nedošlo. Vzhledem k tomu, že pro-
gram byl opìtovnì vyhlášen na rok 2004, je zapotøebí pøijmout
usnesení na rok 2004.

V pøípadì pøidìlení dotace z MMR je ze strany mìsta nutná
spoluúèast ve výši min. 30% z celkových nákladù stavby, které
èiní bez DPH  4 122 tis. Kè.

Mgr. Krabcová – dotazuje se, zda se s tímto projektem poèí-
talo v rozpoètu na rok 2004.

Mgr. Krabec – v letošním rozpoètu se s regenerací panelové-
ho sídlištì nepoèítalo. Pokud však máme pøíležitost získat vý-
znamnou dotaci ze státních prostøedkù, musíme se o ni pokusit.

ZM/2004/03/054: ZM se zavazuje, že v pøípadì pøidìle-
ní dotace na stavbu „Regenerace panelového sídlištì“
v Králíkách zajistí z rozpoètu mìsta v roce 2004 finanè-
ní prostøedky ve výši 1 500 tis. Kè.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.6 Informace o èerpání fondu rozvoje bydlení

Mgr. Nìmeèek – informoval, že o získání prostøedkù z fondu
rozvoje bydlení dosud projevilo zájem pouhých 5 žadatelù: pí.
Jandová 60.000,- Kè (zateplení obvodového pláštì); pí. Urbanová
– 80.000,- Kè (oprava støechy); pí. Látalová – 70.000,-Kè (výmì-
na oken); p. Kubíèek – 50.000,- Kè (oprava støechy) pí. Bangová –
60.000,- Kè (ekologické vytápìní), celkem 320.000,- Kè (tj asi 1/3
z celkové výše fondu pro letošní rok) . Považuje za vhodné pro-
dloužení termínu do 31. bøezna.

Mgr. Krabec – pøevis nabídky je zpùsoben nevìdomostí nebo
z nezájmu lidí.

Mgr. Nìmeèek – zøejmì z dùvodu špatné informovanosti.
ZM/2004/03/055: ZM schvaluje  prodloužení termínu

odevzdání žádosti, o èerpání z fondu rozvoje bydlení do
31. bøezna 2004.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

p. Èuma – v pøípadì nevyèerpání fondu mùže zažádat o pùjè-
ku také mìsto.

05. Vstupy obèanù

p. Doubrava – vyslovil dojem, že letošní karneval po stránce
finanèní byl propadák.

Mgr. Krabcová – uvedla, že velká finanèní èástka byla vlože-
na do propagace karnevalu, a upozornila na nemožnost porovná-
ní s pøedešlými lety, protože výsledky minulých let nebyly nikdy
zveøejnìny. Pøíjmem sdružení bylo pouze vstupné a jeho úkolem
bylo zlepšenou propagací a sníženými cenami vstupenek zvýšit
pøíliv návštìvníkù karnevalu v Králíkách.

p. Divíšek – pøíjem za prodej obèerstvení byl zcela urèen spol-
kùm, které obèerstvení zprostøedkovávaly.

Mgr. Krabec – upozornil na významné návštìvníky, kteøí na-
vštívili karneval – radní Pardubického kraje pí Málková, p. Šilar,
p. Macela, hlavní sponzoøi a starostové z blízkého okolí. Zdùraz-
nil, že karneval je jednou z mála akcí, které Králíky zviditelòují
navenek, má tradici a bylo by velmi špatné, kdybychom o ni
pøišli.

p. Pauk – kolik stála propagace.
Mgr. Krabcová – úèetnictví vedla pí. Pechanová a je možnost

do nìj nahlédnout. Pøibližnì propagace stála : rádio Èerná Hora
– 12.444,-  Kè; tisk plakátù , vstupenek + rozvoz do 10.000,- Kè,
skupina 40.800,- Kè.

p. Vyšohlíd – z dùvodu pozdního založení Sdružení pro krá-
lický karneval mnoho sponzorù nepøispìlo, ale pøislíbilo, že si
králický karneval zapíší do svého sponzorského kalendáøe na
pøíští rok.

p. Juránek – si myslí, že po kritických slovech by se mìlo
Sdružení pro králický karneval podìkovat za odvedenou práci a
vzkøíšení karnevalu v Králíkách.

06. Vstupy zastupitelù

p. Vyšohlíd – tlumoèil žádost p. Nováka, majitele firmy Nova-
lamp, aby se mìsto zasadilo o zlepšení spolupráce mezi Nova-
lampem a úøadem práce. Je zdlouhavé vyøizování pøijímání lidí,
kteøí jsou zapsáni na úøadu práce a mají nastoupit do pracovního
pomìru .

Mgr. Krabec – pøislíbil jednání s pracovním úøadem.
p. Vyšohlíd – ptá se, kdy bude ZM pøedložena finanèní zpráva

ohlednì povìøeného úøadu.
Mgr. Krabec – pøislíbil, že jakmile ji vypracuje tajemník, bude

pøedložena - na  pøíštím jednání ZM.
Mgr. Berková – pøeèetla dopis od p. Divíška adresovaný mi-

nistryni školství, týkající se uznání dne uèitelù za významný den.
Za dopis podìkovala.

p. Juránek – informoval ZM, že podal žádost o grant Pardu-
bického kraje na realizaci vydání 32 stránkové publikace „KRÁ-
LICKO - kraj pøírodních scenérií, køes�anských tradic a pohnuté
historie“. Rovnìž informoval ZM o snahách vedení mìsta jednat o
pøipojení obce Tìchonín do správního obvodu povìøeného úøadu
III. stupnì Králíky, protože v souèasné dobì jsou Králíky nejmen-
ším PÚ v Èeské republice. Vše se dìje s vìdomím vedení mìsta
Žamberk.
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Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì
u sleèny Faltusové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání je poøizován
digitální záznam. Každý obèan má možnost (za cenu CD nosièe)
si nechat záznam z jednání nahrát u Ing.  Romana Švédy (pøíze-
mí radnice na Velkém námìstí èp. 5).

Mgr. Krabec – informoval o pokraèující diskuzi ohlednì mar-
ketu v Králíkách. Obìma zájemcùm byly dodány potøebné pod-
klady pro to, aby mohli vyhodnotit podmínky na Králicku a porov-
nat je se svou strategií. Nyní se oèekává jejich koneèné rozhodnu-
tí, zda chtìjí v Králíkách stavìt èi nikoli. Pokud se nìkterá
z firem vyjádøí, že chce v Králíkách stavìt, probìhne veøejné
setkání s obèany.

Ing. Strnad – upozornil na uveøejnìný èlánek, kde se píše, že
do mìsíce bude v Králíkách rozhodnuto o výstavbì diskontu.

Mgr. Krabec – uvedl mylnost této informace. Zhruba do mìsí-
ce by mìlo být známo, má-li nìkterý obchodní øetìzec vùbec zájem
v Králíkách stavìt.

Starosta dále informoval o nabídce pana Huptycha na možnost
zprostøedkování kontaktù s nìkterým mìstem ve Francii. Pan
Huptych navštívil radnici pøed asi 3 mìsíci, pobývá nyní na stáži
ve Francii a nezávaznì by zprostøedkoval kontakt mezi mìsty.
Starosta se táže ZM, zda souhlasí s uvedenou aktivitou – ZM
nemá námitek.

Mgr. Stejskal – požádal o zveøejnìní tísòových telefonních
linek v Králickém zpravodaji, aby i starší spoluobèané vìdìli,
kam se má volat pøi poruše: telefonu, vody, plynu, výpadku el.
proudu, a to jak ve všední den, tak i o víkendu.

Mgr. Hlava – upozornil, že všechna tato telefonní èísla mají
k dispozici hasièi.

Mgr. Krabec – uvedl, že je možnost volat pracovníka krizové-
ho øízení p. Matoulka. Informoval o mimoøádné inventarizaci,
která probìhne k 31. 3. v Technických službách Králíky. Za mìs-
to bude v inventarizaèní komisy pí Kubíèková a jeden ze zastu-
pitelù – nejlépe z øad opozice. Žádá ZM o návrh zastupitele.

Ing. Strnad – navrhuje Mgr. Hlavu.
Hlasování: 13:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +   +   +   +   +   +      +      +      +      +      o      +

Mgr. Krabec – upozornil na novou podobu internetových strá-
nek mìsta Králíky, kde mají obèané novì možnost stáhnout si
formuláøe z jednotlivých odborù MìÚ a souèasnì získat nejèas-
tìjší poptávané informace.

Ing. Strnad – požádal o døívìjší zasílání zápisù ze zasedání
RM. Dále žádá o úøední výpis z usnesení ZM ohlednì odepsání
pohledávky za p. Rùžièkou a o podání informací o èinnosti Mgr.
Hamplové na pøíštím zasedání ZM.

Mgr. Krabec – pøislíbil, že informaèní zpráva ohlednì pùsobe-
ní Mgr. Hamplové bude uveøejnìná na pøíštím zasedání ZM.

Starosta ukonèil jednání ZM ve 21:03.
Zapsala: Lenka Faltusová

KONTAKT NA NÁS: Anna Èerná
Námìstí Gen. Knopa 613 Žamberk

(rohový dùm „U Brandejsù“)

Tel: 465 391 073              Mobil: 777 586 447
e-mail: centaurus@zamberk.cz
http://home.tiscali.cz/centaurus/

Již v nabídce letní dovolená:

TUZEMSKÁ: chaty, chalupy, penziony, hotely, lázeòské

pobyty, letní dìtské tábory, tématické dovolené
(turistika, konì, aerobic...)

ZAHRANIÈNÍ: * Pobytová - stany, karavany, bungalovy,
apartmány, hotely  - s vlastní i bus dopravou, letecky
* Pobytová s fakultativními výlety         * Poznávací

* Last momenty: nejaktualnìjší nabídky
každý den doruèené na e-mail CA

* SLEVY ZA VÈASNÉ OBJEDNÁNÍ

Zhodnocení PLESU 2004
Dne 12.3.04 se ve velkém sále na Støelnici konal PLES

2004. Zárukou dobré zábavy a vysoké návštìvnosti se
opìt stala oblíbená hudba CLASSIC z Kromìøíže, boha-
tá tombola a tým dobrovolníkù, kteøí se již stali jistotou
dobré obsluhy  a celkového zajištìní plesu.

Pøed 5ti lety jsem mìl pøi zakládání tradice plesù
s numerickým oznaèením š�astnou ruku pøi volbì svého
kolegy. Proto touto cestou dìkuji za spolupráci p.Ing. To-
thovi. Je to spolupráce založená na dialogu a dohodì. Ni-
kdo není, by� v tìsném, vleku toho druhého. Tu káru
starostí, ale i radosti, když se ples vydaøí táhneme spolu
stejnou mìrou.

Dìkujeme všem dobrovolníkùm, panu Muchovi za vý-
borný guláš a hlavnì všem sponzorùm, bez kterých by to
opravdu nešlo. Moc si jejich vstøícnosti vážíme.

Zisk byl rozdìlen takto:
ZUŠ-obor taneèní 7000,- Kè
Lední hokej-pøípravka (p.Valèík) 4000,- Kè
Stolní tenis-mládež 3000,- Kè
Oddíl kopané-žáci (p.Procházka) 2000,- Kè
Triatlon (p.Heš) 2000,- Kè
Modeláøský kroužek ZŠ 1500,- Kè
Volejbal 1500,- Kè
Lyžaøský oddíl-mládež 2000,- Kè
Letos byl ples poctìn i návštìvou nejvyššího pøedstavi-

tele Pardubického kraje, hejtmanem Ing.R. Línkem
s chotí.

Na úplný závìr už zbývá jen to naše oblíbené – snad
nìkdy pøíštì na PLESE 2005.

Za poøadatele Antonín Neterda

KONCERT NA HOØE
MATKY BOŽÍ

Souèástí mezinárodního operního festivalu Smetanova
Litomyšl je v letošním roce externí koncert na Hoøe Matky
Boží.

Z programu:
Nedìle 20. 6. 2004, 15:00 hodin,
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Hora Matky Boží, Hedeè
Arcangelo Corelli: Suita J. Arcadelt, C. Monteverdi, T.

L. da Victoria, G. Holst: Ave Maria Jan
Køtitel Vaòhal: Stabat Mater Libuše Vondráèková -

soprán, Stanislava Jirkù - mezzosoprán, Kühnùv dìtský
sbor, Záhøebští sólisté, dirigent Petr Šumník

Jednotné vstupné 180 Kè
Bližší informace o programu festivalu a možnosti

zakoupení vstupenek naleznete na www stránkách
festivalu:

http://www.smetanovalitomysl.cz/program.htm
Redakce

Výstava fotografií
Pardubický fotograf Jaroslav Høebíèek,

zvaný Høebík
Téma: Ztracený svìt

Fotografie kontaktní ze 120 let starého „døeváku“
Výstava bude od 17. 4. 2004 do 13. 5. 2004

v Mìstském muzeu Králíky
Vernisáž probìhne 17. 4. 2004 v 17.00 hod.

Muzeum Vás srdeènì zve...
Tìšíme se



Králický zpravodaj 04/2004 - 15

Karneval  v MŠ Pivovarská Karneval
v pyžamech

Halo,pane Karnevale, raète dále, raète dále.
Všecko máme na míru z krepového papíru.
Všichni vás zveme, hej, hej, hej na maškarní rej.

Zažili jste nìkdy karneval v pyžamech?
Že ne? Tak to nìkdy vyzkoušejte, vøele vám
to doporuèujeme.

Ten náš pyžamkový karneval probìhl
v pátek 13. února.

Øíká se pátek a tøináctého, to je neš�ast-
ný den, ale pro nás to byl vlastnì den plný
radosti, pohody a dovádìní.

Vše zaèalo odpálením našeho ohòostro-
je – každé dítì dostalo do dlanì drobné
barevné kytièky z lesklé umìlé hmoty a
na znamení jsme je vyhodili do vzduchu a
pak ještì jednou hvìzdièky.

Hned po úvodu následovala malá mód-
ní pøehlídka – dìti se pøedvedly
v pyžamech nebo v noèních košilkách, s
vlastnoruènì vyrobenou maskou na oèi. Vše
doplnìno barevným papírovým klobouèkem
s tøásnìmi (také vlastní výroby). Dìvèata
doplnila svùj úbor ještì vìjíøem, nápaditý-
mi úèesy, korálky, náramky.

Pokraèovali jsme taneèkem „Mìl jsem
myšku taneènici“, pak jsme vyzkoušeli po-
hotovost a rychlou reakci pøi tanci s koštì-
tem.

Svoji rychlost a šikovnost uplatòovaly
dìti ve høe „Na židlièky“, „Na ostrovy“ a
nakonec si zaskákaly v pytlích.

Odmìnou jim byly barevné balónky, kte-
ré si dìti s naší pomocí nafoukly a krásnì
se s nimi vyøádily.

Na úplný závìr byla vylosována tombo-
la – balíèky pro dìvèata byly
s panenkami, pro kluky s autíèky a všich-
ni mìli ještì pexeso, puzzle a omalovánky.

Tento karneval mìl obrovský úspìch,
shodly jsme se na tom, že byl snad nejlep-
ší ze všech, které jsme u nás v MŠ poøáda-
li.

Z celého našeho karnevalového dovádì-
ní nám zùstala spousta krásných fotogra-
fií, které jsou k vidìní na nástìnkách
v aule naší MŠ

A na tom dalším se sejdeme zase pøíští
rok.

Dìti a paní uèitelky
MŠ Èervený Potok

Doèkáme se oplocení
naší školky?

Celé Králíky žijí v únoru karne-
valem a dìti z naší školky si kar-
neval prodloužily. Celý týden kres-
lily zážitky z dìtského karnevalu
na Støelnic i a v Sokolov-
nì,vyprávìly zážitky ze soutìží.

18. února si to mohly zopakovat
na našem knoflíkovém karnevale.
Nìkteré maminky si poradily leh-
ce s výrobou masky pro svou rato-
lest. Na masky našily knoflíky a
hned tu byl kominíèek knoflíèek
nebo knoflíková princezna. Když se
sejdou všechny maminky,babièky a
naši známí tak nám je školka
malá,proto jsme byli rádi, že nám
opìt pùjèil jídelnu pan Veèeø, kte-
rému bychom chtìli moc podìko-
vat.Jen trochu vyzdobit a maškar-
ní rej mohl zaèít.

A k tanci nám krásnì vøíská dis-
ko hudba Milana Veèeøe,kterému
také dìkujeme. Loòskou Berušku
a Ferdu Mravence vystøídali Knof-
lík a Knoflajs, šašci s velikými
knoflíky, kteøí pomáhali uèitelkám
pøi soutìžích. Odpoledne plné tan-
ce a soutìží nám uteklo tak rych-
le, že se našim dìtem nechtìlo
domù. Jídelna se ale musela dát
do poøádku,aby naši školáci nepo-
znali, že tu byl maškarní rej. Dì-
kujeme také maminkám ,které pøi-
spìly sladkostmi na odmìny v sou-
tìžích a obchodu Kubíèkových za
sponzorský dar.

Tak zase za rok pøi maškarním
reji nashledanou.

MŠ Pivovarská

Redakce obdržela otevøený dopis
adresovaný zastupitelstvu mìsta se
žádostí o otištìní.

Obracíme se na Vás otevøeným
dopisem jako na zøizovatele Ma-
teøské školy Moravská. Dùvodem
je vyjádøení starosty na zastupi-
telstvu mìsta uveøejnìné v bøez-
novém zpravodaji.

Jelikož se blíží jaro a jakmile
zmizí sníh, objeví se havarijní až
katastrofický stav školní zahrady
MŠ Moravská = zorané pole plné
kamenù bez jediného stromu k za-
stínìní, podél obvodu sházené be-
tonové sloupky a hluboké jámy,
nezajištìný otvor kanalizace, dvì
pískovištì, která slouží k vìnèení
domácích mazlíèkù a koneckoncù
neoplocená zahrada v sousedství
s frekventovaným parkovištìm a
hlavní silnicí E 43 - PØIJÏTE SE
PODÍVAT.

To vše je v rozporu s bezpeèností
a hygienou!

To budeme èekat, až se nìco sta-
ne? Kdo potom ponese zodpovìd-
nost, jestliže dojde k poškození
zdraví nebo ohrožení života našich
dìtí? Vždy� oplocení zahrady mìlo
být už k 30. 6. 2003 a druhý ter-
mín bezpeènì k 31. 8. 2003.

Nesouhlasíme rovnìž s rozhod-
nutím Mìstského úøadu Králíky
s formou plnìní dluhu pana Plan-

ky vùèi mìstu, kterou má uhradit
do konce roku, aby se tím vyøešilo
oplocení zahrady...

Proè nebyl tento kritický stav za-
hrady, kdy je ohrožena bezpeènost
našich dìtí, pøednostnì zahrnut do
rozpoètu mìsta?

Dìkujeme za pochopení našich
starostí a obav, vìøíme ve zdárný
konec.

Rodièe a pøátelé školky Moravská:
Následuje 80 podpisù.

Skokanský mùstek, který se kdysi nacházel v blízkosti Amálky. Foto: J. Kosek
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Grant pro rok 2004 na podporu zahranièních kontaktù
v oblasti neprofesionálních umìleckých aktivit

Ministerstvo kultury ÈR, odbor re-
gionální a národnostní kultury, vyhla-
šuje pro rok 2004 konkurz na projekty
zamìøené na podporu zahranièních
kontaktù v oblasti:

· amatérského divadla všech druhù,
vèetnì dìtského,

· taneèního umìní  všech druhù
s výjimkou folkloru,

· dechových, symfonických a komor-
ních orchestrù,

· dìtských a dospìlých folklorních
souborù,

· dìtských a dospìlých pìveckých sbo-
rù.

Projekty musí být zamìøeny na úèast
na prestižních zahranièních festivalech
(na nichž má z národního a kulturní-
ho hlediska zájem MK ÈR) a pøehlíd-
kách, dílnách (pouze úèast skupin,

vybraných z celostátního øízení). Ne-
patøí sem reciproèní zájezdy, úèast na
festivalech lokálního významu nebo
komerèní zájezdy. Pøednost mají evrop-
ské a svìtové festivaly a dále akce po-
øádané mezinárodními nevládními or-
ganizacemi (AITA/IATA – CISM – CI-
OFF – IFCM apod.). Do konkurzního
øízení budou zaøazeny pouze ty sbory,
skupiny apod., které mají v souèasné
dobì vysokou umìleckou úroveò a
zúèastòují se celostátních pøehlídek a
festivalù v ÈR. Konkurzní komise,
jmenovaná MK ÈR, vybere soubory,
které v pøípadì realizace zájezdu obdr-
ží státní pøíspìvek  na  dopravu.

Konkurz je urèen pro obèanská sdru-
žení, registrovaná ve smyslu zákona è.
83/1990 Sb., o sdružování obèanù, ve
znìní pozdìjších pøedpisù a dále pro

fyzické osoby zastupující skupinu ob-
èanù (t.j. sbor, soubor, skupinu apod.).

Pøihlášky do konkurzu pøijímá
ministerstvo nejpozdìji do 30. dub-
na 2004.

Zájemci si mohou formuláø vyžádat
písemnì èi telefonicky  na Ministerstvu
kultury ÈR – odbor regionální a ná-
rodnostní kultury, Nostický palác,
Maltézské námìstí 471, 118 01 Praha 1
telefon 257 085 259 – Ivana Vozko-
vá, e-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz
nebo Roza Polendová, e-mail: ro-
za.polendova@mkcr.cz, telefon
257 085 291.

Všechny podrobnosti lze  získat  i
prostøednictvím  internetu, ze stránek
MK ÈR, adresa  http://www.mkcr.cz -
odbor regionální a národnostní kultu-
ry.

Nadace Obèanského fóra
vyhlašuje 9. roèník grantových pro-

gramù pro rok 2004: Opomíjené pa-
mátky a Památky a zdraví.

Uzávìrka pro pøíjem žádostí je
18. èervna 2004 do 14 hodin - rozho-
dující je datum odeslání!

Informace: Nadace Obèanského
fóra , Hálkova 1406 / 2, 120 00 Praha 2,

tel.: 224 94 13 05 – 07, in-
fo@nadaceof.cz, www.radio.cz/nadace-
of/.

Celý text vyhlášených programù
najdete rovnìž v èasopise Místní kul-
tura è. 4/04.

Památky a zdraví:
Tento program je urèen pro nejlepší

projekty z oblastí, kde dochází k vzá-
jemnému propojení ochrany kulturních
památek se zdravotní a sociální péèí.
Cílem je pomoc pøi realizaci nejlepších
projektù v tìchto potøebných oblastech.

Žadateli o grant mohou být obèan-
ská sdružení, obecnì prospìšné spo-
leènosti, nadace a nestátní zdravotnic-
ká zaøízení se zamìøením na zdravotní
a sociální péèi, která provozují nebo
chtìjí provozovat svoji èinnost v budo-
vách s charakterem kulturních pamá-
tek.

Opomíjené památky 2004:
Smyslem programu je podpoøit zá-

chranu opomíjených památek v Èeské
republice prostøednictvím obèanských
iniciativ.

O grant si mohou zažádat pouze práv-
nické osoby, za pøedpokladu, že proká-
ží obèanskou iniciativu pøi péèi o pa-
mátku. (napø. regionální nadace, ob-
èanská sdružení, farnosti. Rozpoètové
a pøíspìvkové organizace musejí pro-
kázat svojí finanèní spoluúèast mini-
málnì 50 procent). Pøihlášené projek-
ty se musí realizovat v roce 2005. Ne-
lze žádat o grant znovu na již podpoøe-
né pro jek ty z mi nu lých let .  Výše
poskytnutého grantu je maximálnì 50

000,- Kè.
Žadatel mùže být:
· právnická osoba, která je zøízena

za jiným úèelem než je komerèní pod-
nikání (napø. regionální nadace, obèan-
ská sdružení, spolky, kluby pøátel, far-
nosti apod.)

· obec èi obecní úøad (musí prokázat
svou finanèní spoluúèast na projektu -
minimálnì 50 % z celkové èástky)

Žadatel nesmí být:
· orgány státní správy vìtších celkù -

napø. okresní úøad (podpora je myšle-

na pouze pro obecní úøady s malým
rozpoètem - podmínka finanèní spolu-
úèasti!)

· fyzická osoba
Památka - pøedmìt žádosti o grant
· pouze malé objekty (napø. boží

muka, kaplièky, samostatnì stojící so-
chy, smírèí køíže, kašny, morové slou-
py a podobné malé stavby lidové archi-
tektury).

· památky v soukromém nebo obec-
ním vlastnictví, které mají malou šanci
získat finanèní prostøedky na rekon-
strukci od státu

· památky se zvláštním regionálním
významem pro místní obyvatele

Kvìtinový den 12.kvìtna 2004
Ve støedu 12.kvìtna 2004 budou

dvojice studentù králického gymnázia
od 9 hodin nabízet ke koupi (minimál-
nì za 20,- Kè)žlutý kvìt mìsíèku lé-
kaøského.

Letos je sbírka, kterou Liga proti ra-
kovinì poøádá za spolupráce stovek
dobrovolníkù, studentù,junákù, zamì-
øena na prevenci rakoviny prostaty.

Úèelem 8. roèníku celostátní sbírky
je získání finanèních prostøedkù na
nádorovou prevenci, na výchovu
k nekuøáctví, na rekondièní pobyty
onkologických pacientù,na podporu
odborného onkologického tisku a na
podporu onkologických výzkumných
projektù.

Loòská sbírka, do níž Králicko pøi-
spìlo krásnou èástkou 47 811,- Kè,
umožnila Výboru Ligy proti rakovinì
rozdìlit èástku 12 284 035 Kè!

Výbor Ligy rozhodl získané finanèní
prostøedky poskytnout na

· preventivní programy 5 044 810 Kè
· pøíspìvky onkologickým organiza-

cím 2 666 456 Kè
· výzkumné projekty 4 022 769 Kè
· pøíspìvky na odborné publikace a

vydání uèebnice  500 000 Kè

· cena za nejlepší onkologickou pub-
likaci pro mladého vìdce do 35 let

   50 000 Kè

V letošním roce chceme
v Králíkách, Èervené Vodì, Lichko-
vì, Mladkovì a Dolní Moravì prodat
celkem 2000 kytièek.

Jen pro srovnání uvádíme nìkolik
èísel ze Zpravodaje Ligy:

…“v Praze si žlutý kvítek bìhem
Kvìtinového dne koupí každý 5. ob-
èan, v libereckém regionu každý 8.,
v plzeòském každý 9. a
v pardubickém každý 10 obèan. Na
Vysoèinì, v Moravskoslezském, Ústec-
kém a Jihomoravském kraji pak kaž-
dý 18.-27.obèan“

Pøedem dìkujeme vám všem, kteøí
svým finanèním darem pøispìjete na
boj proti rakovinì.Kytièka bude odmì-
nou za vaše pochopení.

Za poøadatele
Ivana Mareèková

Marie Èumová
Eva Holubcová
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Srdeènì Vás zveme na

VELIKONOÈNÍ VÝSTAVU

prací žákù ZvŠ, která je instalována
v èítárnì Mìstské knihovny v Králíkách

       Na financování výstavy Zahájení výstavy :  29. 3. 2004
se spolupodílí Mìsto Králíky Ukonèení výstavy :  13. 4. 2004

Žáci a uèitelé Zvláštní školy v Králíkách
srdeènì zvou rodièe i veøejnost na

DEN OTEVØENÝCH  DVEØÍ
který se uskuteèní 14. 4. 2004 od 8:00  do 14:45 hodin.

Máte možnost prohlédnout si školu a výstavku žákovských prací,
podívat se na vyuèování (v 8:00; 8:55; 10:00; 10:55; 11:50).

Tìšíme se na vaši návštìvu

VELIKONOÈNÍ
VÝSTAVA

Základní škola Králíky, 5. kvìt-
na zve  dìti, studeny i dospìlé
k návštìvì Velikonoèní výstavy,
která se bude konat ve dnech 5. –
7. dubna 2004 v budovì školy. Vý-
stava bude zahájena slavnostní
vernisáží 5. dubna ve 14:00 hod.

Otevøeno bude:

5. dubna: 14:00 – 17:00
6. dubna: 08:00 – 17:00
7. dubna: 08:00 – 17:00

Mùžete se tìšit na spoustu ob-
rázkù, pomlázek, vajíèek, kuøátek
a dalších výrobkù, které pro  vás
dìti pøipravily. Seznámíte se také
s historií Velikonoc, uvidíte straš-
livou Morenu a budete moci hlaso-
vat v soutìži „O nejkrásnìjší veli-
konoèní vajíèko“.

Srdeènì zve
Základní škola Králíky, 5. kvìtna

Státní sociální podpora
Aktuální informace pro mìsíc

duben 2004
V prùbìhu mìsíce dubna 2004 je

tøeba doložit k žádosti o sociální pøí-
platek a pøíspìvek na bydlení rozhod-
né pøíjmy za pøedcházející ètvrtletí, tj.
za 1. ètvrtletí 2004, všech spoleènì po-
suzovaných osob. Pokud nárok na ob-
dobí od 1.1..2004 nevznikl (napø.
z dùvodu vyšších pøíjmù), je nutné
podat novou žádost s nárokem od

1.4.2004.
O sociální pøíplatek a pøíspìvek

na bydlení se žádá jednou roènì vždy
k  1. 7. a pro pokraèování je nutné
pravidelnì dokládat rozhodné pøíjmy
za pøedcházející ètvrtletí, vždy do kon-
ce prvního mìsíce ètvrtletí. Výše dáv-
ky se mùže, v závislosti na rozhodných
pøíjmech, v prùbìhu roku mìnit.

Ing. Jindøich Hruška, vedoucí odboru

ZÁPIS DO
MŠ Moravská

a
MŠ Pivovarská

se koná dne
22. 4. 2004

od 13:00 do 16:00

Dnešní autobusové nádraží a Malé
námìstí. Foto: J. Kosek
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Netradièní

spolupráce s rodièi
Letošní „karnevalový rej“ naší školky byl

zpestøen vystoupením pana kouzelníka a
kromì krásných masek všech dìtí
v zábavném odpoledni si zaslouží po-
chvalu také rodièe.

Krátce pøed karnevalem dostali obyèej-
nou vaøeèku s tím, a� s dìtmi zkusí
doma vyrobit nìjakou loutku….

Fantazie a tvoøivost rodièù nebrala kon-
ce. Sešlo se 67 loutek, jedna krásnìjší než
druhá, od pohádkových postav až po fan-
tazijní výtvory.

Vaøeèková výstava loutek se stane
putovní výstavou netradièní spolu-
práce rodiny a mateøské školy.

MŠ Moravská, Králíky

Bøezen – požární ochrana oèima dìtí
V rámci mìsíce bøezna vyhlásil OHS Ústí

nad Orlicí dìtskou výtvarnou soutìž s ná-
zvem „Bøezen – požární ochrana oèima dìtí“.
My jsme se rozhodli, že se zkusíme do této
soutìže s naší školkou zapojit.  A protože
nejlepší je vidìt pøedem vše na své vlastní
oèi, øekli jsme si, že navštívíme hasièe pøí-
mo u nich, v hasièské zbrojnici v Králíkách.

Ve ètvrtek 4. 3. 2004 jsme s dìtmi vyjeli
na pøedem domluvenou návštìvu. Hasièi nás
již ráno oèekávali v pøízemních garážích
králické zbrojnice.

Nejprve jsme si podrobnì prohlédli auto
LIAZ vybavené moderní hasièkou technikou.
Hasièi nám ukázali všechny  potøebné ha-
dice, které auto vozí na zásah. Dále jsme
vidìli, jak pracují nùžky na vyproš�ování
lidí z havarovaných aut, dýchací pøístroje,
helmy. Jeden z hasièù se na ukázku oblé-
kl do nehoølavého obleku, pak se nám ještì
pøedvedl v gumovém obleku, který se pou-
žívá pøi odstraòování jedovatých plynù a
kyselin. Dìti si prohlédly i nosítka pro pøe-
pravu ranìných – nejprve je lehátko mìkké

na pøepravu ranìného se nafoukne a ztvrd-
ne. Také jsme si vyzkoušeli, jak se sedí
v hasièském autì, když se jede do akce,
slyšeli jsme houkat sirénu, vidìli jsme sví-
tit rùzná signální svìtla.

Ještì jsme si prohlédli i auto TATRA, kde
je cisterna s vodou a hadicemi a pak ještì
jedno menší auto pro pøepravu lidí, žebøíkù
a èlunu na zachraòování pøi povodních.

Z garáží jsem spoleènì vyšlapali schody
do prvního patra, kde je kanceláø s telefony,
vysílaèkou a rùznými mapami okolí mìsta
Králíky, kde jsou vyznaèeny všechny cesty a
silnice.

A na závìr nám ještì hasièi ukázali, ja-
kým zpùsobem spìchají do aut v garáži –
jednoduše sjedou po kovové tyèi dolù a už
rychle nasedají a vyjíždìjí do akce. Cestou
se ještì oblékají a pøipravují vše, aby mohli
co nejdøíve po pøíjezdu na místo zaèít hasit
a zachraòovat.

Povolání hasièù je opravdu nároèné, je
pouze jen pro ty nejzdatnìjší a nejodolnìj-
ší. Ale už jim v naší školce zøejmì dorùsta-

jí další následovníci, takže se nemusíme
bát, že bychom snad jednou zùstali bez
hasièù.

Jak to øíká dráèek Soptík ze známého
veèerníèku „Až vyrostu, chtìl bych být po-
žárníkem“ (èili hasièem).

Ještì jednou všem hasièùm za ochotu a
trpìlivost dìkují dìti a paní uèitelky z MŠ
Èervený Potok.

Zápis do MŠ

v Èerveném Potoce
Máte rádi klidné venkovské prostøedí? A

máte malé dítì, které rádo cestuje autem
nebo autobusem a rádo poznává okolí své-
ho bydlištì?

Pak tedy neváhejte a pøijeïte se za námi
do naší mateøské školy podívat. Navštívit
nás mùžete kdykoliv v období od dubna
do kvìtna, kdy probìhne vlastní zápis do
naší jednotøídní mateøské školy.

Vám a pøedevším vašim dìtem mùžeme
nabídnout klidné pøíjemné prostøedí, ve
kterém se boudou rozvíjet všechny jeho
smyslové, pohybové i vývojové stránky –
podle nových, moderních výchovných me-
tod založených na svobodì a rozvoji vlast-
ní osobnosti èlovìka.

Máme pøímo u mateøské školy velkou
zahradu vybavenou zahradním nábytkem,
pískovišti, prolézaèkami, klouzaèkou a ne-
spoètem hraèek a sportovního náèiní urèe-
ným pro volný èas.

Do školky za námi pravidelnì dojíždí
specialistka na výuku logopedie, poøádá-
me zajímavé a pouèné výlety do okolí škol-
ky a pravidelnì vyjíždíme do divadla
v Šumperku, Žamberku nebo Ústí nad
Orlicí.

Naším krédem je, aby dítì od nás od-
cházelo do 1. tøídy základní školy celkovì
pøipravené, prùbojné, samostatnì uvažu-
jící, aby dokázalo vyjádøit svùj názor.

Mateøská škola v Èerveném Potoce je
pro vás otevøena kdykoliv, pøijeïte si
s námi pohrát, zazpívat, zacvièit....

Mùžete si prohlédnout celý areál MŠ,
všichni zamìstnanci vám rádi odpoví na
vaše dotazy.

Tìšíme se na Vás
kolektiv MŠ v Èerveném Potoce
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Tak bylo – tak je
Èp. 279, ulice Dlouhá První, prozatím dostupná zmínka o domì

èp. 279 v Dlouhé ulici pochází z roku
1787, kdy byl jeho majitelem Georg Scharf.
Rodina Scharfù ho vlastnila zhruba do konce
19. století. Nìkdy poté až do konce druhé
svìtové války zde provozoval svoji živnost
fotograf Josef Walter. Po válce se stala ná-
rodním správcem modistka A. Brùnová
z Pastvin. Pozdìji v tomto domì prodá-
val kartáènické zboží pan Hynek Kosek.
V roce 1969 Domovní správa prodala dùm
èp. 279 podniku Potraviny za úèelem roz-
šíøení vedlejší samoobsluhy a vybudování
prostor k bourání masa. V roce 1988 bylo
vydáno povolení k odstranìní stavby
z dùvodu havarijního stavu budovy. Tak-
to vzniklá proluka je v Dlouhé ulici do-
dnes.

Redakce ve spolupráci
s Mìstským muzeem Králíky.

Pracovníci Mìstského muzea v Králíkách
rádi uvítají jakékoli další doplòující pod-
nìty a materiály (dobové fotografie, doku-
menty apod.), které se týkají tohoto téma-
tu. Dìkujeme.

Knihy (nejen) na víkend
Jaro se snad koneènì usadilo i u

nás v podhùøí a zahrádkáøi ne-
doèkavì vyrazili za oblíbenou pra-
cí.

Urèitì ale pøijdou i chvíle, kdy
si rádi v teple sednou. Z fondu
Mìstské knihovny v Králíkách
tentokrát nejen pro nì  doporuèu-
jeme tøi zajímavé  knihy se za-
hrádkáøskou tématikou:
· nìmecké autorky Elisabeth

Kislinger a Helga Hofmann na-
psaly knihu Feng šuej
v zahradì. Tisíc let staré èínské
uèení  o  životì v souzvuku
s pøírodou se dá mimoøádnì dob-
øe uvést  do praxe i v zahradì.
Odpovìdi na otázky,jak vytvoøit
harmonické prostøedí, které se
stane zdrojem energie a zdraví,
najdete na stránkách této knihy.
· další nìmecká autorka Clau-

die Graf radí v knize Zahradni-
èit s Mìsícem, jak využít zna-
losti pùsobení Mìsíce na rostliny.
Publikace pøináší øadu cenných
rad, jak s pomocí Mìsíce úspìš-
nì a ekologicky zahradnièit.
· Anglièanka Louise Riotte na-

psala netradièní a zábavnou pøí-
ruèku s názvem Rùže milují èes-
nek. Hlavním tématem knihy jsou
zajímavé zpùsoby vzájemného pù-
sobení rùzných druhù kvetoucích
rostlin

Hezké chvíle v jarní pøírodì
nejen zahrádkáøùm pøejí pracov-
nice Mìstské knihovny.

Pøijïte nás navštívit – knihov-
na je pro veøejnost otevøena v tyto
dny:

Oddìlení pro dospìlé a èítár-
na

Pondìlí 13:30 – 17:30
Ètvrtek  9:00 – 12:00 a

13:30 – 17:30

Oddìlení pro mládež
Úterý a pátek  13:00 – 17:00

Veøejná stanice Internetu
Pondìlí 13:30 – 17:30
Úterý 13:00 – 17:00
Ètvrtek  9:00 – 12:00 a

13:30-17:30
Pátek 13:00 – 17:00
(Internet je k dispozici po do-

mluvì i jindy bìhem pracovních
dnù- mimo pùjèovní dobu knihov-
ny)

Pracovnice Mìstské knihovny

Dùležitá
telefonní èísla

Hasièi Králíky
465 631 222

Policie ÈR - Králíky
465 631 333

Porucha vodovodního øádu
465 642 618

Zdravotní záchranná služba
155

Hlášení poruch – energetika
12555

Hlášení poruch – plyn
1239
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Zveme Vás do novì otevøené
PÙJÈOVNY

Každý mìsíc 50 jiných titulù.
PO-Pá:16.00-19.00

SO:9.00-11.00
Tomáš Vanìèek
Èervená Voda 73
smìr Boøíkovice

Co je to KLASIKA VIVA?
Cyklus koncertù „Šumperská klasi-

ka“ se po tøech letech systematické
práce organizátorù stal dùležitou sou-
èástí kulturního vyžití mìsta Šumper-
ka, Olomouckého kraje i celého orlic-
ko-jesenického regionu pøesahující
hranice ÈR.

KLASIKA VIVA je následnicí Šum-
perské klasiky, kterou Agentura J+D
v Šumperku poøádala od roku 2001.
Prvotním zámìrem poøádající agentu-
ry bylo oživení kulturního života ve
mìstì Šumperku. Z cyklu, který na-
bízel pùvodnì šest komorních koncer-
tù v roce, se stala øada 14-15 koncer-
tù. KLASIKA VIVA nabízí pøíznivcùm
klasické hudby sólové recitály, komor-
ní koncerty, sakrální i orchestrální
koncerty. Známkou toho, že je cyklus
opravdu významným kulturním pod-
nikem, je napøíklad oficiální záštita sta-
rosty mìsta Šumperka. Ucelená dra-
maturgická koncepce pøilákala do
sálù tisíce posluchaèù a cyklus
svým významem již pøesáhl hra-
nice kraje. Spolupráce s jinými po-
øadateli láká do Šumperka i pøíznivce
klasické hudby z Pardubického i Hra-
deckého kraje, oslovujeme i poslucha-
èe v Polsku.

Nejdùležitìjším novým prvkem
cyklu pro rok 2004/2005 je koope-
race nìkolika poøadatelù v rámci
orlicko-jesenického výbìžku. Spo-
jili se zde poøadatelé ze Šumperka,
Králík (Klub Na Støelnici) a Jeseníku,
kteøí zastøešeni Agenturou J+D chtìjí
pøinést do svých mìst kvalitu a jedi-

neènost umìleckého zážitku. Proto
vzniká cyklus s názvem KLASIKA
VIVA. Již se nejedná o regionální zále-
žitost Šumperka.

Neustále pracujeme na zkvalitnìní
nabídky a zajímavé dramaturgii cyklu.
V letošním roce chceme vytvoøit po-
vìdomí o internacionalizaci cyklu. Po-
zvání pøijalo již nìkolik zajímavých za-
hranièních umìlcù. Vzhledem
k mimoøádnému roku 2004 (ÈES-

KÁ HUDBA 2004) chceme drama-
turgii koncertù v mnohých pøípa-
dech vìnovat výhradnì
k propagaci èeské hudby, inter-
pretù i autorù. To bychom ovšem
chtìli také ve spolupráci
s mezinárodnì renomovanými umìl-
ci a soubory z Èeska i ze zahranièí.

Srdeènì zvu všechny králické poslu-
chaèe k návštìvì koncertù cyklu
KLASIKA VIVA v Králíkách a
v Šumperku.

MgA. Roman Jankù
Agentura J+D

Ochotnické divadlo na Králicku

Divadelní soubor TYL
V. N. Gogol - Hráèi
Premiéra nastudované hry V. N. Gogola

Hráèi se uskuteènila dne 20. 2. 2004
v Králíkách.

Divadelní soubor TYL  se zúèast-
nil dne 20. 3. 2004  postupové pøehlíd-
ky amatérského divadla Zlom vaz po IV.
v Ústí nad Orlicí (19. - 21. 3. 2004).  Naši
ochotníci obdrželi od odborné poroty èest-
né uznání za herecké ztvárnìní postav. 

Soubor se zúèastní  v období 7. - 9. 5.
2004 divadelní pøehlídky II. Miletínské
divadelní jaro. Tato “východoèeská“ pøe-
hlídka venkovských divadelních souborù
pøináší možnost postupu na celostátní pøe-
hlídku „Krakonošùv divadelní podzim“
ve Vysokém nad Jizerou.

Pøejeme souboru hodnì úspìchù.
Redakce

Foto: Jaroslav Šabata

Divadelní soubor LIPKA
Ivan Noé - Kristián
Poslední pøedstavení Kristiána se

uskuteèní:
- Štíty 17. 4. 2004 v 19.00 hod.
- Hanušovice 22. 5. 2004 v 19.00 hod.

Redakce

Foto: Jaroslav Vacek
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NAŠI NEJMENŠÍ
„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Mirka Trlicová, Jiøí Švéda, Marcela Adamcová, Ondøej Urban,
Petr Øehák, Marie Juránková, Lucie Krejsová

Jiøí Navrátil – Petra Šveráková

Jan Ptáèek, Libuše Barnetová, Alena Mezuliánová, Bohuslav Mezulián,
Miroslav Boháè, Jiøí Jakeš, Danka Brusnická

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem è.101/2000 Sb.
o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v mìsíci dubnu oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“
Jindøich Dostál, Miroslava Maèalíková,, František Maceják, Jiøí Beran,
Jarmila Hádková, Rùžena Mitvalská, Jiøí Pospíšil, Stanislava Brožová,

Ján Barna, Josef Škarka, Marie Temòáková, Ladislav Urban,
Markéta Školutová, Olga Baèovská, Jaroslava Kratochvílová,
Helena Tatíèková, Hana Krejèová, Anna Novotná, Jan Balík,

František David, Rudolf Mudra, Leo Kosek,
Božena Kalousová, Anna Šveráková

Vzpomínáme

13. dubna 2004 uplyne už 15 rokù ode dne, kdy nás

navždy opustil pan Josef Kalous z Králík.

Na hodného manžela, tatínka a dìdeèka vzpomíná

manželka a dcera Lenka s rodinou.

Taneèní pro
dospìlé probìhly

Tak trochu horkou nití sešitý nápad,
uskuteènit „Taneèní pro dospìlé“ se
setkal s úspìchem. Po nìkolik ètvr-
teèních veèerù v lednu tohoto roku
se vždy v Klubu na Støelnici sešlo
okolo deseti „pokroèilých“ taneèních
párù. Cílem tohoto kurzu bylo pøede-
vším znovu pøipomenout nebo pøi-
nejmenším v pamìti objevit krokové
variace jednotlivých, a� už známých èi
ménì užívaných spoleèenských tan-
cù.

Taková akce se mùže zrealizovat je-
dinì pod správným vedením, jehož se
odbornì ujala paní Iva Musilová spo-
leènì s taneèním partnerem, panem
Vladimírem Hejtmanským. Tímto spo-
jením vnikla do jednotlivých lekcí  vel-
mi dobrá nálada. Ta zcela zastínila vy-
naloženou fyzickou námahu, pomocí
níž jsme se snaž ili propracovat
k lehké taneèní eleganci .

Velké nadšení všech zúèastnìných
zpùsobilo, že paní Musilová byla ochot-
na pøidat ještì jednu lekci navíc. Na
závìr kurzu nám totiž pøipravila ne-
èekané, krásné zakonèení kurzu
v podobì taneèního veèera s živou
hudbou.

Pokud by se takové akce staly tra-
dicí, myslím, že by sklidily úspìch
i u širší veøejnosti. Mohu z vlastní
zkušenosti doporuèit!

Hanka Stará

Kaple svaté Trojice
Poøad bohoslužeb v roce 2004

 2. kvìtna 14:00
 6. èervna  9:00

11:00
14:00

11. èervence 14:00
 1. srpna 14:00
 5. záøí 14:00
 3. øíjna 14:00

Stomatologické služby
od 10. 4. 2003 do 2. 5. 2004

Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a
Žamberka - Ordinaèní hodiny - sobota: 8 -11 hod, nedìle: 9 - 11 hod

POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465
676 811 a internetové adrese www.poliklinika.zamberk.info
den lékaø/ka obec místo telefon
10. 04. so MUDr. Vébrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
11. 04. ne MUDr. Vébrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
12. 04. po MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
17. 04. so MUDr. Dunglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447
18. 04. ne MUDr. Dunglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447
24. 04. so MUDr. Vítková Èervená Voda Zdr. støedisko 465 626 460
25. 04. ne MUDr. Vítková Èervená Voda Zdr. støedisko 465 626 460
01. 05. so MUDr. Špièka Králíky Zdr. støedisko Králíky 414 465 631 154
02. 05. ne MUDr. Špièka Králíky Zdr. støedisko Králíky 414 465 631 154

  V Jablonném nad Orlicí zajiš�uje ošetøení mimo ordinaèní dobu každý den do 20:00

MUDr. Strnadová, tel. 465 642 765.



 22 - Králický Zpravodaj 04/2004

PROJEKT 100 – DUBEN 2004

sobota 3.  INVAZE BARBARÙ
Významný režisér Denys Arcand natoèil nevšední ko-

morní pøíbìh se závažným tématem moderního „barbar-
ství“, které pøináší zkázu západní spoleènosti, zároveò
však vyzdvihuje rodinnou soudržnost a sílu pøátelství.
Èerstvý držitel Oscara za nejlepší zahranièní film (pora-
zil mj. èeské Želary).

sobota 17.  CASABLANCA
Romantický snímek patøí k nejpopulárnìjším titulùm

v dìjinách kinematografie, pøièemž nejvìtší zásluhu na
tom má obrovské charisma hlavních hrdinù - Humphrey-
ho Bogarta a Ingrid Bergmanové. Film promítáme ve
výjimeèném èase od 22.00 hodin po koncertì Michala
Prokopa a návštìvníci koncertu vstupné na film neplatí.

Program na DUBEN

pátek 2. ÚSMÌV MONY LISY   zaè. ve 20.00 hod
Romantická retrokomedie s Julií Robertsovou v hlavní roli

pøibližuje Ameriku padesátých let, kdy snem pøevážné vìtšiny
dívek bylo vdát se a peèovat o rodinu. Touha po nezávislosti a
samostatnosti byla natolik neobvyklá, že vzbuzovala podezøe-
ní.

pátek 9. NESNESITELNÁ KRUTOST
zaè. ve 20.00 hod
Miles Massey (George Clooney) právì vyhrál svému klientovi

rozvodovou pøi a jeho bývalou manželku (Catherine Zeta-Jone-
sová) oškubal skuteènì dokonale. Po�ouchlá a promyšlená po-
msta však na sebe nedá dlouho èekat…

pátek 16. JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADÌJI
zaè. ve 20.00 hod
Dvaadvacet let uplynulo od prvního dílu nejdelší èeské filmo-

vé série. Stále romanticky založený lékaø Štìpán Šafránek a
jeho pøítel filmaø Kendy prožívají strasti a slasti støedního vìku,
ale samozøejmì dojde na básnièky a novou Štìpánovu lásku.

úterý 20. LOONEY TUNES: ZPÌT V AKCI
zaè. v 17.00 hod
Rodinná komedie pøivádí mezi živé herce dvì animované po-

stavièky – králíka Bugs Bunnyho a kaèera Daffyho. Oba hrdino-
vé hledají vzácný diamant a zachraòují svìt pøed nebezpeèným
zloduchem Øíïou.

pátek 23. MAZANÝ FILIP   zaè. ve 20.00 hod
Filmová podoba divadelní hry, jež mìla premiéru v divadle

Sklep. Parodie na detektivní pøíbìhy americké drsné školy je
poctou Philu Marloweovi, sklepáckému humoru a zlaté éøe Hol-
lywoodu. Vedle Tomáše Hanáka v hlavní roli je ve filmu k vidì-
ní dalších padesát èeských hercù!

úterý 27.  TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU
zaè. ve 20.00 hod
Dìsivý thriller na motivy skuteèné události: na farmì øezníka

Thomase Hewitta našla policie tìla tøiatøiceti obìtí. Film
s neustále rostoucím napìtím je urèen pro znaènì otrlé diváky.
(Náhradní termín za neuskuteènìné bøeznové pøedstavení).

pátek 30. DRŽ HUBU!    zaè. ve 20.00 hod
Snímek úspìšného francouzského scénáristy a režiséra Fran-

cise Vebera (mj. Blbec na veèeøi) vypráví o dvou naprosto rozdíl-
ných postavách: užvanìném zlodìjíèkovi Quentinovi (Gerard De-
pardieu) a drsném a chladnokrevném gangsterovi Rubym (Jean
Reno).

Øádková inzerce
Prodám poèítaè, vhodný pro zaèáteèníka. Cena dohodou

tel: 465/631 735.

Plán výletù a tùr
KÈT Jiskra Králíky
na rok 2004

20. 03. 2004 Zahájení turistické sezóny – Ústí nad Orlicí
04. 04. 2004 Lokalita bledulí – Vlèkovice – Pastviny
12. 04. 2004 Odpolední vycházka – Šanov
25. 04. 2004 Štíty – Lázek – Crhov – Štíty
01. 05. 2004 Králíky – Horní Lipka – Králíky
22. 05. 2004 Pivovarská ètvrtka – Hanušovice
09. 05. 2004 Kocanda – Horní Studýnky – Klášterec
16. 05. 2004 Horní Lipová – Smrèník – Horní Lipová
23. 05. 2004 Znaèkaøská nedìle
06. 06. 2004 Èervená Voda – Sv. Trojice – Králíky
13. 06. 2004 Bludov – Háj – Klášterec
27. 06. 2004 Vlaské – Zámeèek – Hanušovice
18. 07. 2004 Kouty – Vozka – Branná
25. 07. 2004 Hanušovice – Horní Bohdíkov – Potùèník
08. 08. 2004 Dolní Morava – Slamník – K. Snìžník –

Dolní Morava
19. 08. 2004 Chrastice – ch. Návrší –

Staré Mìsto p. Snìžníkem
22. 08. 2004 Lichkov – Suchý Vrch – Králíky
05. 09. 2004 Žamberk – Žampach – Dolní Dobrouè
12. 09. 2004 Zábøeh – Drozdov – Štíty
26. 09. 2004 Èeská Tøebová- Kozlovský vrch –

Ústí nad Orlicí
03. 10. 2004 Tìchonín – Kobylí dùl – Jablonné nad Orlicí

Zmìna programu vyhrazena.
Jednotlivé výlety budou publikovány ve vývìsní skøíòce

na námìstí.

Mìsto Králíky srdeènì zve
všechny trhovce i návštìvníky Králík

na chovatelský trh
dne 17. 4. v Prostøední Lipce

od 8:00 do 14:00 hod.
Tržištì bude umístìno

u køižovatky na Heømanice.
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KLUB NA STØELNICI KRÁLÍKY
DUBEN 2004

úterý 6. 4. - POVÍDÁNÍ S KVÌTOU FIALOVOU
zaè. v 15.30 hodin
Vyprávìní známé hereèky Kvìty Fialové o její kariéøe, o filmech

a divadelních pøedstaveních, ve kterých hrála nebo stále hraje,
ale také o stárnutí, životním stylu, o mužích a vztazích mezi
lidmi.

sobota 10. 4. - O5&RADEÈEK + PARTY RÁDIA
ÈERNÁ HORA   zaè. ve 20.00 hodin
Pùvodem šumperská skupina o5&Radeèek je v poslední dobì

velmi úspìšná, v televizních a rozhlasových hitparádách boduje
s písnìmi „Po rukou“ a „Praha“. Roli pøedkapely splní Nová
Bára z Hradce Králové, veèer zakonèí taneèní party Rádia Èerná
Hora s moderátorem Petrem Ticháèkem.

sobota 17. 4. - MICHAL PROKOP  zaè. ve 20.00 hodin
Koncert bývalého politika a souèasného televizního moderáto-

ra, ale pøedevším celoživotního muzikanta a zpìváka Michala
Prokopa, kterého do tria doplní nejlepší èeský bluesový kytarista
Luboš Andršt a vynikající houslista Jan Hrubý. Bezprostøednì
po koncertì bude promítán klasický film Casablanca (viz PRO-
JEKT 100), pro návštìvníky koncertu zdarma.

sobota 24. 4. – DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
zaè. ve 20.00 hodin
Oblíbený kousek Divadla Járy Cimrmana o èeské výpravì na

severní pól v provedení divadelního souboru ŠOK ze Starého
Mìsta pod Snìžníkem.

Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o pøedprodeji
vstupenek: kanceláø Støelnice, tel.: 465 631 473 nebo 603 849
460, a také na internetové adrese www.strelnice.cz.

KRÁSNÝ ZTRÁTY
MICHALA PROKOPA

Vladimír Mišík byl na zaèátku devadesátých let poslancem
ÈNR, Michael Kocáb jako poslanec Federálního shromáždìní vy-
provodil posledního sovìtského vojáka na koncertì Pražského
výbìru v r. 1992. Dalších nìkolik muzikantù, hercù, režisérù a
výtvarníkù se angažovalo v politice, málokdo ovšem prožil pat-
náct let po revoluci tak pestøe jako rocker, bluesman, politik a
moderátor Michal Prokop.

Absolvoval sice Vysokou školu ekonomickou, ale zlákala
ho muzika. V šedesátých letech kytarista a zpìvák legendár-
ních Framus, pozdìji Framus Five, se orientoval zpoèátku na
soul a rhytm´n´blues s prvky jazzu (na 1. ès. beatovém festivalu
byl vyhlášen nejlepším zpìvákem). Sedmdesátá léta zastihla Mi-
chala Prokopa ve støedním proudu, úèinkoval i v divadle Sema-
for. Naštìstí pro posluchaèe se vrátil na rockovou scénu a vydal
skvìlé album „Kolej Yesterday“, následované dvìma deskami
„Nic ve zlým, nic v dobrým“ a „Snad nám naše dìti…“.

V roce 1990 pøerušil hudební kariéru a vstoupil do politiky
jako poslanec a posléze jako námìstek ministra kultury. „Za ta
léta v muzice bylo pro mì nejpodstatnìjší vyvíjet se. Ve
chvíli, kdy jsem získal pocit, že to dál nejde, že jsem dosáhl
všeho, na co jsem vzhledem ke svým schopnostem  mìl, øekl
jsem si, že je dobré odejít ihned, dokud je to dobré a lidé to
vìdí.“ V polovinì devadesátých let byl prvním námìstkem mi-
nistra kultury, vypracoval kvalitní koncepce zákona o televizním
a rozhlasovém vysílání a tiskového zákona, podílel se na øešení
složité kauzy šéfdirigenta G. Albrechta v Èeské filharmonii – a
po neshodách s tehdejším ministrem kultury P. Tigridem
z ministerstva náhle odchází. V témže roce získal Michal Pro-
kop francouzský Øád umìní a literatury…

Politiku ale zcela neopustil, byl pøedsedou výboru pro vìdu,
vzdìlání a kulturu Poslanecké snìmovny. Pomalu se vrací
k hudbì, pøíležitostnì zpívá s Mišíkovými Etc… nebo s Blues
Bandem Luboše Andršta. V televizi Prima moderuje politickou
talkshow „Nic ve zlým“ a od roku 1999 pøipravuje pro Èeskou
televizi poøad „Krásný ztráty“, který svým zábìrem výraznì pøe-
sahuje politiku smìrem k obecným lidským hodnotám. Pøi tom
øídí projekt Praha 2000 – Evropské mìsto kultury, v rámci kte-
rého se uskuteènilo témìø 400 kulturních akcí a Praha se v tomto

roce pøiøadila k osmi evropským mìstùm, která vstoupila do
tøetího tisíciletí jako partnerská Evropská mìsta kultury. Projekt
pod Prokopovým vedením soustøedil mimoøádný tvùrèí, organi-
zaèní i finanèní potenciál a stal se nejvýznamnìjším prezentaè-
ním poèinem v historii hlavního mìsta.

Michal Prokop dnes zpívá ve dvou sestavách – s kompletní
kapelou Friends nebo v triu. „Je to zcela výjimeèná a naho-
dilá vìc, protože každý máme svou práci a své projekty a
málokdy se nám podaøí sejít. Velmi si to užívám, je to šance
dostat se mezi jiné lidi. V práci moderátora musím pøece
jen vlastní emoce dusit. Ale ony ve mnì poøád jsou, takže se
na jevišti, kde je mohu ventilovat, cítím š�astný. A doufám,
že posluchaèi se baví stejnì jako já.“

Autora a interpreta známých písní Kolej Yesterday, Blues
o spolykaných slovech nebo Bitva o Karlùv most, ale také mnoha
bluesových standardù, mùžete slyšet v triu s Lubošem Andrš-
tem, uznávaným a pravdìpodobnì nejlepším èeským bluesovým
kytaristou (hrál na pražském koncertì i s B. B. Kingem) a s Janem
Hrubým, jenž typickým zvukem a melodickými kudrlinkami svých
houslí zdobí desítky nahrávek Vladimíra Mišíka, Michala Proko-
pa nebo skupiny Kukulín. Živé vystoupení je v podstatì jedinou
možností vidìt a slyšet tyto pány muzikanty pohromadì. Poslu-
chaèi i samotní aktéøi koncertu si velmi rádi užívají èasté impro-
vizaèní pasáže, které jsou podle Prokopa tím, co trojici na jevišti
baví nejvíce a èemu posluchaèi nadšenì aplaudují. Takový zpù-
sob hraní na jevišti vyžaduje nejen vysokou úroveò hráèù, ale
i hluboké vzájemné porozumìní. To však trojici Prokop - Andršt -
Hrubý rozhodnì nechybí. Pøesvìdèit se o tom mùžete v sobotu
17. dubna od 20.00 hodin ve velkém sále Klubu Na Støelni-
ci.

Pavel Strnad

Klub Na Støelnici a Kruh pøátel hudby v Králíkách
ve spolupráci se Základní umìleckou školou poøádá
v rámci cyklu KLASIKA VIVA a na poèest projektu ÈESKÁ
HUDBA 2004 zájezd na slavnostní koncert k 100. vý-
roèí úmrtí Antonína Dvoøáka. Koncert se koná v pátek
7. kvìtna 2004 ve velkém sále Domu kultury v Šumperku,
úèinkuje Filharmonie Bohuslava Martinù s dirigentem Mar-
kem Štrynclem.. Na programu je Houslový koncert a moll
Antonína Dvoøáka a v druhé pùli jeho Symfonie è. 8 „Ang-
lická“. Koncert zaèíná v 19.00 hodin, vstupenka stojí 100,-
Kè a podle poètu pøihlášených bude buï vypraven auto-
bus, nebo dopravu zajistí osobní automobily pøíznivcù kla-
sické hudby. Pøihlášky na koncert pøijímá kanceláø Klubu
Na Støelnici osobnì, písemnì (Karla Èapka 374, 561 69
Králíky), elektronickou poštou (strelnice@strelnice.cz) nebo
telefonicky na èíslech 465 631 473 a 603 849 460.

Studentský kulturní klub
Již v loòském roce jsem studenty HV seznámila

s možností navštìvovat koncerty KPH (Klub pøátel hud-
by) v Králíkách za polovièní vstupné.

Od bøezna 2004 jsme po dohodì s vedením Klubu Na
Støelnici pøipravili novou podobu studentské slevy, která by
Vás všechny mohla zajímat.

Polovièní vstupné se bude vztahovat nejen na koncerty
vážné hudby KPH (mimochodem – ti z Vás, kterým ještì
není 15 let, mají vstup zdarma), ale i na nìkteré vybrané
programy nevážnohudební, filmové a divadelní. Konkrétní
tituly budou v obvyklé mìsíèní nabídce na plakátech Støel-
nice oznaèeny logem sovièky (ze znaku gymnázia)

A navíc! Pokud se stanete èleny „STUDENTSKÉHO KUL-
TURNÍHO KLUBU“, obdržíte prùkazku, do které si jednot-
livé navštívené poøady zapíšete. Po tøech koncertech (nebo
pìti klubových filmech) získáte zdarma vstupenku do kina
na jakýkoliv Vámi vybraný film.

Nejbližší hudební poøad, na kterém mùžete polovièní sle-
vu uplatnit se koná v sobotu 17.4.2004 ve 20.00 hodin –
koncert Michala Prokopa, Luboše Andršta a Jana Hrubého.

Co Vy na to?
Denisa Hejtmanská, doèasná mluvèí projektu
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Zprávy z bílé stopy…

Krásný lyžaøský týden za humny

Lyžaøský oddíl TJ Jiskra Králíky se rozhodl poøádat pro
mládež náborové závody v bìhu na lyžích. Ve spolupráci
s oddílem ledního hokeje byly tyto závody vybrány u kluziš-
tì. Stopy byly upraveny p. Novotným snìžným skutrem.

Závody byly v nìkolika kategoriích ( žáci a žákynì) dle
školních tøíd startem ve dvojicích po 1 minutì.

Kategorie-pøedškolní až 2. tøída-žákynì (250m):
1. Køivohlávková Kristinka pøedškolní
2. Køivohlávková Michalka pøedškolní
3. Matyášová Petra Moravská škola
4. Durišová Barèa pøedškolní
Kategorie-pøedškolní až 2. tøída-žáci (250m):
1. Dostál Dominik Moravská
2. Ptáèek Lukáš Moravská
Kategorie žákynì 3. až 5. tøída-(800m):
1. Kandráèová Mirka Žlutá škola
2. Schweidlerová Kristinka Zlutá škola
3. Ulrichová Dagmar Žlutá škola
3. Novotná Aneta Moravská (2 stejný èas)
4. Matyášová Pavlína Moravská
Kategorie žáci 3. až 5. tøída-(800m):
1. Halaniè Daniel Moravská
2. Divíšek Jan Moravská

Kategorie-žákynì 6 až 8 tøída nebyla obsazena (sleè-
ny v tìchto letech nemají o sport zájem).

Kategorie-žáci 6. až 8. tøída (800m):
1. Miko Robert VUDM-Králíky
2. 0kruhlica Lukáš VUDM-Králíky
3. Reichrt Jan VUDM-Králíky
4. Pípa Jiøí VUDM-Králíky
5. Bartoš Jiøí VUDM-Králíkv
6. Gregor Michal VUDM-Králíky
7. Tancoš Tomáš VUDM-Králíky
8. Kouba Tomáš Moravská škola
Dále byla vyhlášena kategorie 9. tøída až nekoneèno -tra�

800 msprint. Tohoto sprintu se zùèastnilo 6 mužù a 1 žena,
kteøí si vyzkoušeli svoji rychlost na bìžkách. V této katego-
rii zvítìzil každý, kdo se zúèastnil.

Sponzorem celé akce byl p. Jiøí Šenk-stavební firma a
p. Zezulka Petr-zelenina. Dìkujeme Tìmto sponzorùm za
nezištnou pomoc. Každý z úèastníkù v žákovských katego-
riích dostal Odmìnou vitaminy(jablka, pomeranèe) a na za-
kousnutí sušenky s èajem. První 3 byli odmìnìni pìknými
diplomy.

Škoda, že i pøes propagaci, se zúèastnilo tìchto náboro-
vých závodù tak málo dìtí. Vìøíme, že pøíští rok ve spolu-
práci se všemi školami ve mìstì bude úèast daleko vìtší.

Lyžaøský oddíl TJ Jiskra Králíky
Foto lyžaøský oddíl a Jaroslav Kosek

V mìsíci bøeznu se žáci obou králických škol zúèastnili lyžaø-
ského kurzu na Severomoravské chatì. Poèasí nám bylo pøíznivì
naklonìno. Za bezvadných snìhových podmínek jsme strávili šest
dní na lyžích.

Již v nedìli pøi prvních pokusech o zdolání mírného svahu
jsme byli nadšení vysokou lyžaøskou úrovní žákù sedmých tøíd.
Rozdìlili jsme úèastníky kurzu do pìti družstev, ve kterých se pak
zdokonalovali po celý týden. Každé družstvo si zvolilo svou vlast-
ní barvu, a tak  sjezdovkou svištìli modøí, zelení, rùžoví, bílí a
èerní. K barvì družstva patøil neodmyslitelnì také pokøik: „ Èerní,
èerní, èernoši, jezdíme jak divoši. S Tomanovou vpøedu – vzadu,
neodøem si ani bradu.“ Tak to byl ten vítìzný.

Veèery jsme trávili ve spoleèenské místnosti a vyplnili je pøed-
náškami vztahujícími se k lyžím a pobytu na horách, spoleèen-
skými hrami a závìreènou diskotékou. Také jsme se všichni dob-
øe pobavili u videa, na kterém jsme sledovali pokroky svých svì-
øencù.

Støeda byla ve znamení odpoèinku. Prošli jsme se ke Svaté
Trojici a po návratu žáci postavili pøekrásné snìhové sochy, jež
budily obdiv i u rekreantù ubytovaných na chatì. Fantazie ne-
znala mezí. Proto pøed chatou odpoèívali dinosaurus, dvì želvy a
sedící instruktorka, ve snìhové jezírku línì ležela žába, okolí
zvìdavì pozorovali lachtan a housenka, vyrostla zde rozhledna,
pyramida i sopka a pro pøípad nouze jsme mìli i snìhovou WC
mísu i se splachovaèem. Od lesa vše kontrolovala velká lidská
hlava a trochu vykulená hlava žáby. Nìkolik žákù se ve støedu
odpoledne probìhlo s pány instruktory Uhlíøem a Štìpánem na
bìžkách. I ti byli spokojení.

V pátek vše vyvrcholilo tradièním závodem ve slalomu. Na
stupnì vítìzù se dostali jen nìkteøí, ale patøili by tam všichni
úèastníci kurzu za bezvadné chování, dobrou náladu a hladký
prùbìh.

Všechny soutìže byly vyhodnoceny v pátek veèer a žáci byli
odmìnìni sladkostmi, které zajistil pan Uhlíø od tìchto sponzo-
rù: pí. Kysilkové, p. Urnera p., Procházky. Vosky nám vìnoval
p. Jiráska. Všem jmenovaným upøímnì dìkujeme. Velký dík také
patøí majitelùm a zamìstnancùm Severky a za dopravu p. Tótho-
vi a p. Tomanovi.

Závìrem nutno øíci: „Tìšíme se na další sezónu.“
za obì základní školy

Jitka Tomanová a Iveta Kubíèková


